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STEE-EILAS X. Kongresua

1.  Sarrera
2.  Gure afiliatuen prestakuntza eta egunero egiten duten lana dira gure altxo-

rrik preziatuena, baina gehiago nahi eta espero dugu; hots, afiliatuek ezta-
baidetan eta erabakietan parte-hartzea, eta hori bideratzeko parte hartzeko 
tresnak indartu behar ditugu.

3.  Azken urte hauetan, gure antolakuntza egoera berrietara egokitu behar 
izan dugu, gure mezuak jendartean garrantzia izaten jarrai dezan. Azken 
finean, sindikatua berritu, indartu, parte-hartzaile eta eraginkor egin behar 
dugu, eta, horretarako, beharrezkoa da afiliatuek sindikatuaren bizitzan eta 
organoetan parte-hartzerik handiena izatea. Teknologi berriek gutxik espe-
ro genuen atakan jarri gaituzte.

4.  Alde batetik, parte-hartze presentziala jaitsi den heinean, sareen bidezkoa 
handitu egin da nabarmen, eta, une honetan, hortik etekinak ateratzeko 
estrategi sendo bat finkatu behar dugu. Azken bolada honetan, lan asko 
egin da (web berria, facebooka, whasapa eta abar) eta horri guztiari behar 
duen garrantzia eman behar zaio. Horretarako, komunikazio talde sendo 
bat osatzea da egokiena (talde berri honen zehaztapenak gero datoz).

5.  STEE-EILASen presentzia ikastetxeetan ziurtatu eta areagotu egin behar 
dugu. Hori lortzeko sindikatuaren ildo nagusietariko bat dela bermatu be-
har dugu.

6.  Kurtso bakoitzaren hasieran plangintza bat gauzatu behar dugu ikastetxeetan 
gure presentzia fisikoa ziurtatzeko. Herrialde bakoitzeko liberatu-taldeak bere 
gain hartu beharko du ardura hori, sindikatuaren proposamenak ikastetxe 
guztietara helarazteko eta zabaltzeko, eta afiliatuen ekimenak eta kezkak 
jasotzeko. Jakin badakigu gure presentzia aspalditik STEE-EILASen ezau-
garria dela, eta inolako dudarik gabe zaindu beharko duguna. Helburu hori 
gauzatzeko Herrialde eta sektore bakoitzeko liberatu batek hartuko du lan 
horren ardura eta berori planifikatzeko zeregina. Ikasturte bakoitzaren ha-
sieran afiliatu guztiei eta bereziki ikastetxeetan erantzukizunak dituztenei 
liberatu arduraduna nor den adieraziko zaie.

7.  Sindikatuaren eta ikastetxeen arteko harremana eguneratu eta indartu be-
har dugu gure lana sendotzeko.

8.  Ezin dugu ahaztu, gainera, gure afiliatu asko hezkuntza-zerbitzuetan eta 
kudeaketa-zereginetan lanean ari dela eta haiekin dugun harremana indar-
tu egin behar dugula. Horrek beste era batera lortu ezin dugun informazio 
zuzena eskuratzen lagunduko digu, eta gure proposamenak eta analisiak 
klaustro eta zentro horietara helaraztea erraztuko digu.
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9.  Herrialde Batzarrak eta Sektoreko Idazkaritzak dira gure eztabaida gune-
rik garrantzitsuenak, eta nolabaiteko estabilitatea izan behar dute. Batzarretan 
sektore guztietako pertsonen presentzia ziurtatu behar dugu, eta, fisikoki posi-
ble ez balitz, sarearen bidez bermatu behar genuke jendearen parte-hartzea.

10.  Erabakiak hartzeko momentuan, ezinbestekoa dugu eilaskideen iritzia eza-
gutzea eta horretarako sindikatuak iritzi horiek jasotzeko eta partekatzeko 
behar diren tresnak (Herrialde Batzarrak, asanbladak...) erabili behar ditu.

11.  Gure sindikatuan liberatuak proposatzeko erabiltzen dugun eredua dela 
eta, askotan, zailtasunak izan ditugu liberatuen eginbeharrak eta lan-
baldintzak zehazteko. Liberatuen statusa delakoak konpon dezake arazo 
hori.

12.  Liberatu-taldeak gaztetu eta indartu behar ditugu, eta hori lortzeko 
ezinbestekoa da prestakuntza, teknikoa zein hezkuntza gaien ingurukoa. 
Plan orokor bat falta zaigu. Horretarako afiliatu berriei zein interes berezia 
dutenei hilabetean behin prestakuntza saio bat eskeniko zaie, jendea etor-
kizunari begira prestatzen joan dadin.

12 bis. Aurreko paragrafoan idatzitakoak ez du oztopatzen afiliatu jubilatuen es-
perientzia eta lana baliatzea, Sindikatuaren ekintzetan haien parte-hartzea 
bultzatuz.
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13.  1. Irizpide orokorrak

14.  1.1. Eremua

15.  STEE-EILAS nazio mailako sindikatua da: Hego Euskal Herriko lau herrial-
deetan lan egiten duen sindikatua. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan 
eta Nafarroan dauden egoera juridiko-administratiboak ezberdinak direla 
kontuan hartuta, eremu bakoitzean estrategiak egokitu egin behar dira.

16.  Hori dela eta, bi errealitate administratiboen ordezkaritzak, Euskal Au-
tonomia Erkidegoarena eta Nafarroako Foru Erkidegoarena, indartu eta 
orekatu egin beharko dira, hala bi eremuetan ordezkaritza duten Sektore-
etako Idazkaritzetan, nola bakoitzari dagokion Batzorde iraunkorrean. Era 
horretan, bermatu daiteke gai guztiei, bai esparru administratibo bakoi-
tzekoei bai esparru horiek gaindituz komunak direnei, behar duten trataera 
berezitua emango zaiela, sindikatuaren ildoen koherentzia bi esparru ad-
ministratiboetan mantentzeko.

17.  (Paragrafo ezabatua).

18.  Sektoreko idazkaritzek soilik dagozkien erabakiak har ditzakete, eta, ge-
roago, Idazkaritza Nazionalak berretsiko ditu. Sektorearen gainetik daude-
nak, ordea, Idazkaritza Nazionalera eramango dira.

19.  Ikasturte hasiera bakoitzean Idazkaritza Nazionalak Sektoreko Idazkaritzen 
eta lan talde ezberdinen egoera aztertuko du, egoki derizkion proposame-
nak mahaigaineratuz.

20.  1.2. Osaketa

21.  STEE-EILASen organo guztien bilerek izaera irekia izango dute eta bertan 
hala nahi duten guztiek parte hartu ahal izango dute. Organo bakoitzaren 
botodun kopurua eta haien hautaketa zehaztuta egongo da.

22.  1.3. Organoak aukeratzeko metodologia

23.  Zerrenda irekiaren sistema erabiliko da, lurraldeak, sektoreak eta emaku-
me kopurua kontuan izanda.

24.  Zerrenda berean idatziko dira hautagai guztien izenak. Ordezkari bakoitzak, 
gehienez, bete beharreko postu kopuruaren 2/3 boto eman dezake.
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25.  Zerrenda bakarra balego eta hautatu daitezkeen pertsona adina kide balitu, 
hautagai-zerrenda osoa bozkatuko da.

26.  Kideren batek dimititu egiten badu edo kargua uzten badu, hautatutako 
ondorengoak hartuko du haren lekua; betiere arestian aipatutako irizpi-
deak (lurraldeak, sektoreak eta genero parekotasuna) betetzen badira. 
Boto-berdinketa izanez gero, zozketa egingo da.

27.  1.4. Bozketak

28.  Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira. Baiezko eta ezezko botoen ba-
tuketa abstentzioen kopuru berdina edota gutxiagokoa baldin bada, biga-
rren bozketa bat izango da. Egoera hori mantenduko balitz, ez litzateke 
erabakirik hartuko.
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29.  2. Organoak
30.  Kongresua, Kontseilu Nazionala, Idazkaritza Nazionala, Nazio Batzor-

de Iraunkorra, Herrialdeetako Batzarrak, Sektoreetako Idazkaritzak eta 
Emakumearen Idazkaritza sindikatuaren organoak dira. KNeko, INeko 
eta NBIko kideak Kongresuan hautatzen dira. Sindikatuak bere esku dau-
den baliabideak erabiliz, emakume eta gizonezkoen ordezkaritza orekatua 
ahalbideratuko du bere organo guztietan.

31.  2.1. Kongresua

32. -  Osaketa. Sindikatuaren organorik gorena Kongresua da. Kontseilu Na-
zionalak zehaztutako modu, proportzio eta kopuruan, ordezkari bezala 
hautatutako kidez osatuta egongo da.

33. -  Kongresua gutxienez lau urtean behin eta gehienez bost urtean behin 
bilduko da ohiko saioan. Ez-ohiko bilkura kideen 1/10ek eskatuta edo 
Kontseilu Nazionaleko partaideen gehiengo sinpleak eskatuta egingo da, 
beti ere Kontseiluko deialdian gai-zerrenda zehaztu behar delarik.

34.  Ohikoa denean, Kongresurako deialdia bi hilabete lehenago egingo du 
Kontseilu Nazionalak, eta hilabeteko epean ez-ohikoa denean. Deialdia, 
gai zerrenda barne, afiliazio osoari jakinaraziko zaio.

35.  Kongresuaren arautegia Idazkaritza Nazionalak egingo du, non ordezka-
riak kreditatzeko era, kongresuaren gai ordena aldatzeko bideak, eztabai-
den garapena, ponentziak, erresoluzioak eta zuzenketak bideratzeko erak 
zehaztuko diren.

36. - Eskuduntzak.

37.  Kongresuak Sindikatuari dagozkion eginkizun guztietarako botere eta 
ahalmenak ditu.

38.  Besteren artean, hauek dira beraren eskuduntzak:

39.  -  Estatutuak aldatu.

40.  -  Programa ezarriz eta aldatuz, sindikatuaren orientabide orokorra 
zehaztu.

41.  -  Kongresuen arteko Idazkaritza Nazionalak eta Nazio Batzorde Iraun-
korrak egindako jarduera txostenak ezagutu eta bere iritzia eman.

42.  -  Sindikatuak, beste erakundeekin, batez ere politiko eta sindikalekin 
nolako harreman egonkorrak izan behar dituen erabaki.
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43.  -  Ekonomi zein finantza kontrola orokorra eraman.

44.  -  Idazkaritza Nazionala osatuko duten lagunak hautatu.

45.  -  Kontseilu Nazionala osatzeko irizpideak finkatu eta kideak hautatu.

46.  -  STEE-EILASen organoen jokabideen aurrean aurkeztutako errekurtsoen 
gainean azken erabakia hartu.

47. 2.2. Kontseilu Nazionala

48. -  Kongresu artean eztabaidatzeko zein erabakiak hartzeko organorik gore-
na Kontseilu Nazionala da.

49.  Osaketa eta hautaketa modua

50.  Kontseilu Nazionala Kongresuan hautatutako 73 kidek, liberatuta eta jar-
dunean dauden pertsona guztiak eta Idazkaritza Nazionaleko kideek osa-
tzen dute; honako banaketa honekin:

51.  -  Araba: 13 partaide.

52.  - Bizkaia: 36 partaide.

53.  - Gipuzkoa: 16 partaide.

54.  - Nafarroa: 8 partaide.

55.  Kideren batek Kontseilua utziz gero, Herrialde Batzarrak hautatutako 
pertsonak ordeztuko du. Aldaketa Idazkaritza Nazionalari jakinaraziko 
zaio eta hurrengo Kontseilu Nazionalak berretsi beharko du.

56.  Batzarrak

57.  Idazkaritza Nazionalak hiru hilabeterik behin deituko du Kontseilu Nazio-
nalaren ohiko bilera. Idazkaritza Nazionalak edo Herrialde Batzorde batek 
beharrezkoa ikusten duten bakoitzean, ezohiko bilera egingo da.

58.  Eskuduntzak

59. -  Kongresuak jarritako mugetan sindikatuko kuota finkatu.

60. -  Sindikatuko egoitzaren helbidea finkatu.

61. -  Ez ohiko Kongresua deitu.
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62. -  Idazkaritza Nazionalaren eta Nazio Batzorde Iraunkorraren eginkizunak 
gainbegiratu.

63. -  Kongresu arteko ildo sindikala zehaztu.

63 bis. Idazkaritza nazionalak proposatuta, sindikatuaren eta sektoreetako urte-
roko plangintza onartu.

64. -  Idazkaritza Nazionaleko kideren batek kalte larria egingo balio sindika-
tuari Kontseilu Nazionalak bere izendapena baliogabetzeko ahalmena 
edukiko du. Horretarako, bildutakoen bi hereneko gehiengoa beharko da.

65.  (Paragrafo ezabatua).

66. -  Idazkaritza Nazionalean posturen bat hutsik geratuko balitz, hori betetze-
ko hautagaiak berrestu.

67. -  Kongresuak agindutako beste zernahi.

68.  2.3. Idazkaritza Nazionala

69.  Kongresuaren ebazpen eta akordioetan zein estatutu hauetan ezarritako 
muga eta orientazioen barruan sindikatua zuzendu eta kudeatzeko organo 
iraunkorra Idazkaritza Nazionala da.

70.  Osaketa eta hautaketa modua

71.  Idazkaritza Nazionala 21 kidek osatuko dute eta ondoren azaltzen den be-
zala banatuko dira:

72.  Kongresuak 12 lagun aukeratuko ditu hurrengo Kongresua egin arteko al-
dirako. Aukeraketan sektore zein lurralde bakoitzeko afiliatuen kopurua 
errespetatua izango da.

73.  Emakumearen Idazkaritzak berau ordezkatzeko pertsona bat hautatuko du.

74. Nazio Batzorde Iraunkorra osatzen duten bederatzi lagunak.

75. -  Betetzeko postuak.

76.  Idazkaritza Nazionalean hutsik gelditzen diren postuak Kongresuan ez-
hautatutakoen artean boto gehien duten pertsonekin beteko dira.

77.  Behin eta berriro ez agertzeak delako partaide hori ordezkatzea eragingo 
du: partaidea denaren ordez, Kongresuan, bozketan, bere atzetik gelditu 
zena izendatuko da.
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78.  Ordezkoen zerrendarik ez balego, dagokion sektoreak edo Herrialdeko Ba-
tzarrak lagun bat izendatuko du, zeina Kontseilu Nazionalak berretsiko duen.

79.  Bozketak

80.  Kide bakoitzak boto bat izango du. Akordioak baliagarriak izan daitezen 
partaideen erdia gehi bateko quoruma beharko da.

81.  Batzarrak

82.  Nazio Batzorde Iraunkorrak gutxienez hiruhilekoan bitan deituko du Idaz-
karitza Nazionalaren ohiko bilera, eta ezohiko bilera deituko du beha-
rrezkoa deritzonean edo Idazkaritza Nazionaleko kideen heren batek edo 
gehiagok hala eskatzen duenean.

83.   Eskuduntzak

84. -  Nazio Batzorde Iraunkorraren ikuskapena, kontrola eta jarraipena egitea.

85. - Sindikatuaren eta sektore guztien urteroko plangintza proposatzea.

86. -  Kanpaina publikoei buruzko erabakiak hartzea, nahiz Nazio Batzorde 
Iraunkorrak proposatuta, nahiz Idazkaritza Nazionaleko kideren batek 
proposatuta, nahiz beste edozein Idazkaritza edo Herrialde Batzarreko 
edozein kidek proposatuta.

87. -  Lan arlo berriak irekitzeari buruzko erabakiak hartzea, Idazkaritzako edo-
zein kideren proposamenez, Nazio Batzorde Iraunkorraren proposamenez 
edo beste edozein Idazkaritza edo Herrialde Batzarren proposamenez.

88. -  Sindikatuaren argitalpenei buruzko erabakiak hartzea, Idazkaritza Nazio-
naleko edozein kideren proposamenez edo Nazio Batzorde Iraunkorraren 
proposamenez.

89. -  Sindikatuak egin behar dituen inbertsio ekonomikoei buruzko erabakiak 
hartzea.

90. -  Dagokion eremu edo organoaren aurrean edozein ekimen judizial, admi-
nistratibo edota pribatu aurrera eramateko edo Sindikatua ordezkatzea 
behar diren jardueretan erabakitzea.

91. -  Sektore guztientzat informazio, iritzi eta eztabaida gunea izatea.

92. -  Nazio Batzorde Iraunkorrak, Sektoreetako Idazkaritzek edo Herrialde 
Batzarrek hartutako edozein erabaki edo egindako edozein jarduera 



Antolakuntza    9 

STEE-EILAS X. Kongresua

zuzentzea Kongresuak eta Kontseilu Nazionalak markatutako ildoen 
kontrakotzat jotzen direnean.

93. -  Idazkaritza Nazionalak beste edozein gairi buruzko erabakiak hartu ahal 
izango ditu Kontseilu Nazionalen artean.

94.  Idazkaritza Nazionalak urte osorako zereginen plangintza egingo du ber-
tan lan banaketa jasoaz eta bertako kide direnei lan bat edo gehiagoren 
ardura emanez. Aldiro-aldiro, arduradun bakoitzak bere lanaren edo lan 
esparruen berri emango dio Idazkaritza Nazionalari. Dena den Idazkari-
tzako akordioak era kolektiboan hartuko dira.

95.  2.4. Nazio Batzorde Iraunkorra

96.  Sindikatuaren zuzendaritza eta kudeaketa organoa izango da eta beraren 
ardura izango da eguneroko jardunean gauzatzea ildo sindikala eta sozio-
politikoa, eta Kongresuan, Kontseilu Nazioalean eta Idazkaritza Nazionalean 
erabakitako jarraibideak betetzea.

97. 1. Nazio Batzorde Iraunkorraren funtzioak

98. -  Kongresuan, Kontseilu Nazionalean eta Idazkaritza Nazionalean era-
bakitako jarraibideak eta ildo sindikal eta sozio-politikoa gauzatzea eta 
betearaztea.

99. -  Sindikatuaren ordezkari izatea jendartean. Horrenbestez, organo honek 
gainontzeko sindikatuekin, alderdi politikoekin eta bestelako jendarte-
eragileekin ditugun harremanak kudeatuko ditu, beti ere Estatutuetan 
ezarritako mugen barruan. Estatutuen arabera, Kongresuari dagokio 
Sindikatuak beste erakunde batzuekin, bereziki erakunde politiko eta 
sindikalekin, izan ditzakeen harreman egonkorrei buruz erabakitzea.

100. -  Sindikatuaren ekonomia eta administrazioa zuzendu, eta behar bezala 
funtzionatzen dutela ziurtatzea.

101. -  Sindikatuan zehaztuko diren lan arlo eta sektore guztien garapena eta fun-
tzionamendua dinamizatzea, gainbegiratzea eta hori guztia jakinaraztea. 
Lotura lana egin beharko du arloen artean eta horien eta Idazkaritza Nazio-
nalaren artean.

102.  (Paragrafo ezabatua).

103. -  Egoera sozio-politikoari eta antolakuntzari buruzko txosten bat egitea 
Idazkaritza Nazionalari eta Kongresuari aurkeztu eta haiek onartzeko.
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104. -  Idazkaritza Nazionalaren bilerak deitzea, horietarako gai-zerrenda pres-
tatzea eta bilerak eurek zuzentzea.

105. -  Idazkaritza Nazionalari proposamenak, planak eta txostenak aurkeztea, 
Batzordeak berak beharrezkotzat jota edo Idazkaritzak hala eskatuta.

106. -  Beharrezkotzat jotzen dituen erabaki guztiak hartzea honako hauek ber-
matzeko:

107.  -  Sindikatuaren eguneroko jarduera.

108.  -  Zuzendaritza organo nagusiek zehaztutako ildoak betetzen direla.

109.  -  Sindikatuaren alor guztietan generoaren ikuspuntua kontuan hartzen dela.

110.  -  Nazio Batzorde Iraunkorrak ez du bere esku izango Kongresuak, 
Kontseilu Nazionalak edo Idazkaritza Nazionalak hartutako eraba-
kiak, aginteak edo erabakitako ildoak hausten dituen erabakirik har-
tzea edota eskumenik.

111. -  Idazkaritza Nazionalaren bileren artean Nazio Batzorde Iraunkorrak 
izango du beste edozein gairi buruzko erabakiak hartzeko ahalmena.

112.  2. Osaketa

113.  Nazio Batzorde Iraunkorra gehienez bederatzi kidek osatuko dute. He-
rrialde guztietako ordezkariak izan beharko ditu, ordezkaritza orekatua 
gizonen eta emakumeen artean, eta sektore guztien ordezkaria izaten 
saiatuko da.

114.  Guztien artean banatu beharreko lan esparruak honako hauek dira:

115.  -  Sindikatuaren ordezkaritza publikoa.

116.  -  Beste erakunde batzuekiko harremanak.

117.  -  Argitalpenak, prentsa eta komunikazioak.

118.  -  Ekimen sindikala.

119.  -  Emakumea, genero ikuspegia.

120.  -  Lan osasuna.

121.  -  Ekonomia eta azpiegiturak.

122.  -  Antolakuntza eta artxiboa.

123.  -  Prestakuntza eta azterketa lanak.



Antolakuntza    11 

STEE-EILAS X. Kongresua

124.  -  Jendarte mugimenduak.

125.  -  Hezkuntza eta hizkuntza politika.

126.  Nazio Batzorde Iraunkorra osatuko duten kideek erabateko lehentasuna 
emango diete organo horren eginkizunei.

127.  3. Hautaketa

128.  Kongresuak hautatu eta izendatuko ditu zerrenda irekiaren bitartez.

129.  Hautatutako zerrendak herrialde guztietako kideren bat izan beharko du 
eta gutxienez hiru emakume.

130.  Hautatuko kideek hurrengo Kongresura arteko konpromisoa dute. Or-
dezkapenik egin beharko balitz, Idazkaritza Nazionalari aurkeztu beharko 
litzaioke eta Kontseilu Nazionalak berretsiko luke.

131.  Nazio Batzorde Iraunkorrak gutxienez hamar egunetik behin bildu be-
harko du.

132.  2.5. Herrialde Batzarrak

133.  Herrialde bakoitzak, sektore guztiak bilduko dituen batzordea edukiko du, 
bertako afiliatuak ordezkatu, bildu eta koordinatzeko.

134.  Osaketa: Herrialdean dauden lan talde eta sektore guztien ordezkaritza bil-
duko du bere baitan. Bere eskuduntzak garatzeko zenbait arduradun izen-
datu ahal izango du.

135.  Eskuduntzak: Sindikatuaren egunez eguneko kontuei buruz eztabaida-
tzea (haien artean, ahal denean Idazkaritza Nazionalaren gai zerrendaren 
inguruan); organo ezberdinei eurei dagozkien arloetako proposamenak 
egitea (liberazioak, organoetako ordezkariak, ildo sindikala, harrema-
nak, kanpainak, erakundeetan parte hartzea...); Idazkaritza Nazionalak 
proposatzen dituen gaien inguruan erabakitzea, honek ezarri duen proze-
dura errespetatuz.

136.  Hartutako erabakiren batek dagokion esparrua gaindituko balu, Idazkari-
tza Nazionalak berretsi beharko luke. Herrialde Batzar bakoitzak sektore 
guztiak bere baitan antolatzeko (zonako ordezkariak, delegatuak, sekzio 
sindikalak, herrialde asanblada, e.a) beharrezko dituen antolaketa moduak 
bilatuko ditu, afiliazioari lana eraman eta aldi berean sindikatuari sektore-
ko proposamen eta ekimenak jakinarazteko.



12   Antolakuntza

STEE-EILAS X. Kongresua

136 bis. Sektoreko Idazkaritzak.

Sindikatua Sektoreko Idazkaritzatan antolatzen da. Horiek bere arloko per-
tsona afiliatuak biltzen dituzte sektoreko ildo sindikalaz, negoziazio kole-
ktiboaz eta erabakitzen den edozein kontutaz, finkatzeko helburuarekin.

Sektoreko Idazkaritzak, Hego Euskal Herriko bi eremu administratiboetan 
ordezkaritza badute, izaera nazionalekoak dira. Lan egiteko orduan, bere 
lan baldintzak arautzen dituen eremuari egokitu dakizkioke bere estruktu-
ra eta funtzionamendua.

Osaketa: Organo nominalak dira, nahi adina kidez osatuta. Ahal den guzti-
etan, Sektoreko Idazkaritzak sindikaturako lanean dauden pertsonek eta 
lantoki ezberdinetan aritzen diren beste pertsona afiliatuek osatuko dituzte.

Sektoreko Idazkaritzek Batzorde Iraunkorra izendatu ahal dute, plangin-
tza, koordinazioa eta egoerak horrela eskatzen duenean erabakiak hartuko 
direla bermatzeko.

137.  2.6. Emakumearen idazkaritza

138.  Jendartean emakumeek bizi duten desberdintasun egoera dela eta, jaki-
nik hezkuntza sisteman ere hala dela, bai lan mailan bai irakas jardunean, 
STEE-EILASeko emakume afiliatuak Sindikatu barruan era autonomoan 
antolatu ahal izango dira. Emakumearen Idazkaritza Nazionala osatuko 
da, Herrialde bakoitzeko emakume bana bertaratuz eta emakume afiliatu 
guztientzat irekia. Idazkaritza horrek berariazko ordezkaritza izango du 
Idazkaritza Nazionalean. Honekin batera herrialde bakoitzean Emakumea-
ren Idazkaritza sortzea bultzatuko da.

139.  Emakumearen Idazkaritzaren lanak zeharlerroko izaera edukiko du, ez 
sek toriala, eta beraren helburu nagusiak gure sindikalgintzan genero ikus-
pegia bermatu eta hezkidetza bultzatzea izango dira.
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140.  3. Bestelakoak

141.  3.1. Asanbladak

142.  Nortasun ikurra da guretzat asanbladari garrantzia ematea, eta horrexegatik 
pentsatzen dugu eilaskideen parte-hartzea ezinbestekoa dela proposamenak 
eztabaidatzeko.

143.  Asanbladak informatu, kontsultatu edo erabakitzeko ahalmena izango du 
eta sindikatuko kide guztientzat deituko dira, bai nazio zein erkidego mai-
lan, bai herrialde edota sektoreka.

144.  Asanblada deitzen duen sindikatuko organoak beronen xedea zehaztuko 
du. Asanblada erabakiorra izateko dagokion sektorearen %l0ek hartu be-
har du parte eta bozketak gehiengo sinplez erabakiko dira. Parte-hartzea 
%5 eta %10a bitartekoa bada bi hereneko gehiengoz hartu ahal izango dira 
akordioak. Asanblada kontsultatzekoa bada edo aipatutako baldintzetan 
egiten ez bada, dagokion organoak hartuko du erabakia.

145.  Ahal den guztietan (denboraz eta ordezkaritza bermaturik) asanbladak sin-
dikatuko eztabaida eta erabakiak hartzeko organo izango dira honako kasu 
hauetan:

146.  -  Negoziazio plataformak eztabaidatu eta onartzeko.

147.  -  Negoziazio prozesua jarraitu eta kontrolatzeko.

148.  -  Akordioak izenpetzeko edo salatzeko.

149.  -  Greba edo bestelako mobilizazioak deitzeko.

150  -  Sindikatuaren organoek erabakitzen duten beste aldietarako.

151.  Nazio zein Erkidego mailako erabakiak hartzeko, sindikatuaren herrial-
deko asanbladak, bakoitza bere aldetik, biltzen direnean, parte hartzaileen 
kopuruaren arabera emaitzak neurtuz hartuko dira erabaki horiek. Idazka-
ritza Nazionalak bozketen emaitzak batzeko prozedura zehaztuko du.

151 bis. EILASTASUNA asanblada.

152.  3.2. Kanpoko asanbladak

153.  Sindikatuak, defendatzen duen sindikalismo parte hartzailearen ildoari 
jarraituz, asanbladak bultzatuko ditu, horiek langile guztien parte hartze 
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eta batasunean aurreratzeko tresna egokia baitira. Bi baldintza hartuko 
dira kontuan:

154.  Sindikatuak ez du onartzen bere Estatutuen eta Kongresuaren akor-
dioen aurkako erabakirik.

155.  Asanbladek eremu edota sektorea ordezkatu behar dute.
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156.  4. Lan Taldeak

157.  4.1. Hezkuntza eta Linguistika Politika Batzordea

158.  Hezkuntza da STEE-EILASen jarduera esparru nagusia, eta sindikatuaren 
bizi-arrazoia dela esan dezakegu. STEE-EILASek sektore osoarentzat eta 
jendartearentzat erreferentzia puntu izaten jarraitu nahi du. Horregatik, 
uste dugu Hezkuntza eta Irakaskuntza arloetan egiten ditugun lan teo-
rikoak eta ikerketa lanak sendotu egin behar ditugula.

159.  Hori dela eta, batzorde iraunkor batek funtzionatzea bermatuko du 
sindikatuan hezkuntza arloan egiten ditugun proposamenak antolatzeko 
eta ikuspuntu orokor batetik lantzeko. Aipatutako batzordeak alor horrekin 
zerikusia duten gaiak aztertuko ditu eta horiei buruzko eztabaidak propo-
satu eta sustatuko ditu sindikatuaren esparru guztietan. Batzordea, gutxie-
nez, liberatutako lau pertsonak -behar den zeharkako irakurketa feminis-
ta ahalbidetzeko, gutxienez kide bat Emakume Idazkaritzaren ordezkaria 
izango da-, gehi iraunkorreko kide batek osatuko dute eta lehentasuna 
emango dio eginkizun horri.

160.  4.2. Eilastasuna

161.  Eilastasuna fondoak sindikatuaren izenean nazioarteko elkartasunaren espa-
rruan dihardu lanean, eta nagusiki hezkuntza arloarekin lotutako proiek tuak 
sustatzen ditugu.

162.  Eilastasunaren bidez, herrialde batzuetako erakundeekin elkarlanean ari tzen 
gara, proiektuak garatzen ditugu eta beste errealitateez dugun ezagutza za-
baltzen dugu. Elkarren arteko hartu emanak eta bisitak oso aberasgarriak 
dira. Era berean, ikastetxeetan proiektuen inguruan egiten den lana ere ain-
tzat hartzekoa da.

163.  Eilastasunak sindikatuaren bereizgarri izaten jarraitzen du, eta, horregatik, 
funts honen oinarri soziala handitzea eta afiliatu berrietara iristea da erronka.

164.  Eilastasuna asanblada ekimeneko kide guztiei irekia da.

165.  4.3. Komunikazio taldea

166.  Lehen esan dugun bezala, eremu honetan aritzeko lantalde bat osatzea be-
harrezkoa da.
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167.  Osaketa

168.  Bost pertsonak osatutako taldea izango litzateke (4 liberatu eta barne 
iraunkorreko komunikazio arduraduna).

169.  Funtzioak

170. -  Gure irudi korporatiboa finkatzea eta zabaltzea.

171. -  Komunikabideei begira sindikatuaren presentzia ziurtatzea.

172. -  Sindikatuko publikazio guztien ardura eta kontrola eramatea.

173. -  Teknologi berrien erabilpena ziurtatzea eta horren ardura eramatea.

174.  4.4. Beste lan talde batzuk ere baditugu sindikatuan, gai jakin 
batzuen inguruan sortutakoak. Talde hauek garrantzi handia dute eta es-
parru batzuetan sindikatuaren esku-hartzea markatzen dute: lan-osasuna, 
kulturartekotasuna eta etorkinak, jendarte mugimenduak, LGBTI... Talde 
bakoitzaren helburuak, bete beharrak eta baliabideak ikasturte hasierako 
plangintzan definitzen dira.
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175.  5. Zerbitzu Juridikoa

176.  Baldintza ekonomikoak zerbitzua baliatzen dutenentzat

177.  Askotariko aukerak daude zerbitzu horiek erabiltzen dituena afiliatu den 
ala ez aintzat hartuta, eta eskatzen den zerbitzuaren araberakoak betiere: 
kontsultak, administrazio-bideko prozedurak edo bide judizialekoak.

178.  Afiliatuta egon ez arren, STEE-EILASen izenean ordezkari sindikal direnek 
eta hautagai izan direnek afiliatuen eskubide berberak izango dituzte zer-
bitzu juridikoei dagokienez: ordezkariek jardunean dauden bitartean, eta 
hautagaiek hurrengo hautaketa prozesura arte.

179.  Dohainik dira afiliatuentzat edozein eratako kontsultak eta aholkularitza, 
telefonoz egin zein hitzordua ezarrita egin izan.

180.  Afiliatu gabekoei 45€ kobratuko zaie egoitzako hitzordua. Diru hori sin-
dikatuaren kontuan sartuko da “zerbitzu juridiko”ak kontzeptuan.

181.  Auzi-bidetik kanpoko jarduerak ere dohainekoak dira afiliatuentzat. Hala-
ber, doakoak izango dira jardun judizialaren aurrekoak, hala nola: adiski-
detze-ekitaldiak, aurretiazko negoziazioak, judizioz kanpoko transakzioak, 
arduradunekin izaten diren elkarrizketetara laguntzea, eta abar.

182.  Ez afiliatuen kasuan, errekurtsoa ezartzen duen pertsonak eta abokatuak 
adostuko dute zenbat balioko duen zerbitzuak, eta horretan STEE-EILASek 
ez du batere eraginik izango. Halakoetan, sindikatuak hasierako kontsulta-
hitzorduko 45€-ak soilik jasoko ditu.

183.  Auzi-bidean, gogoan hartuko dira tasetan eta kostuen aplikazioan gertatu-
tako aldaketak.

184.  Kontua argi dago afiliatuak ez diren pertsonen kasuan: Sindikatua bitarte-
kari hutsa baino ez da, eta hasierako kontsulta-hitzorduaren trukean aurrez 
ezarritako 45€-ak jasoko ditu. Hortik gorakorako, Abokatuak Bizkaiko 
Abokatuen Elkargoak prozedura jakin bakoitzerako ezarritako gutxiene-
koen arabera kobratuko du, betiere malgutasunez eta gai bakoitzaren iza-
era aintzat hartuta.

185.  Auzira jotzen duena afiliatua bada, kontua zaildu egiten da. Kasu horretan, 
erabaki behar da ea afiliatuak ezer ordainduko duen, sinbolikoa izan arren; 
izan ere, kontuan hartu behar da tasak ordaindu beharko dituela, eta agian 
kostuak. Horrek guztiak garestitu egiten du prozesu osoa. Diru horiek sin-
dikatuak kobratuko lituzke zuzenean.
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186.  Afiliatuari zerbitzua zenbat kostatuko zaion zehazteko, kontuan hartuko da 
jardun bakoitzaren edukia, betiere malgutasunez, baina gutxieneko batzuk 
hartuko dira aintzat:

187.  Lan-arloko Jurisdikzioaren bidean, sarritan, epaiketan bukatzen dute 
erreklamazio askok, nahiz eta ondorio ekonomikorik gabeak izan edo 
diru-kopuru apalekoak izan. Halakoetan, irabazlearen irizpidea erabiliko 
da (criterio de vencimiento): Erreklamazioaren ebazpena afiliatuaren kon-
trakoa bada, ez zaio ordain-saririk kobratuko. Aldekoa bada, 180 € kobra-
tuko zaizkio gutxienez, bai Lan-arloko Epaitegian, eta bai Epaitegi Nagu-
siko Lan-arloko Salan.

188.  Erreklamazioa munta handikoa bada, edo pertsona multzo bati eragiten 
badio, portzentajeak ezarriko dira: irabazitakoaren % 10a.

189.  Horrek argi egon behar du hasiera-hasieratik, eta zerbitzu juridikoen egoi-
tza bakoitzeko arduradunaren betebeharra da hori jakinaraztea.

190.  Administrazioarekiko auzietan, kontuan izan behar da, tasak ordain-
tzeaz gain, kostuak ordaindu behar izateko arriskua dagoela (kontrako 
partearen abokatua ordaindu behar izatea). Ordainketa horiek biak bere 
gain hartu beharko ditu afiliatuak, sindikatuaren organoek besterik eraba-
ki ezean -delako kasuak berariazko garrantzia duelako sindikatuarentzat-.

191.  Pertsona batek aurrera jo nahi badu administrazio-bidea amaitu ostean, 
egoeraren eta ondorioen jakitun egon behar du. Horregatik, zerbitzu juri-
dikoen arduradunak eta abokatuak berak ondorio horien jakinaren gainean 
jarriko dute.

192.  Kostuak ordaintzera zigortzen bada, STEE-EILASek bere gain hartuko du 
kostu horien %10a, betiere afiliatuak urte biko antzinatasuna badu gutxie-
nez. Jakina, auzia irabaziz gero eta kostuak beste aldeak ordaindu behar 
baditu, abokatuari beste alde horrek ordaindu behar dio eta afiliatuak ez du 
ezer ordaindu beharko.

193.  Horretaz gain, administrazioarekiko auzietan prozesu oso konplexuak dau-
de -denbora asko eskatzen dutenak nahiz eta ez izan berehalako eragin eko-
nomikorik-, eta, beraz, uste dugu gutxieneko batzuk ezarri behar direla. 
Kasuistika hain denez zabala, jarraibide orokor batzuk baino ez ditugu eza-
rriko, eta saiatuko gara arazo-mota bakoitzaren araberako tarifak ezartzen.

194.  Administrazioarekiko auzien Epaitegian, irabaztearen irizpidea (crite-
rio de vencimiento) erabiliko genuke: afiliatuaren aldekoa balitz, 180€ 
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gutxienez, erreklamazioa munta handikoa den kasuetan salbu. Epaitegi 
horietan beretan ebatzitakoaren kontrako gora jasotzeko errekurtsoetan, 
Sindikatuak 180€ jasoko ditu gutxienez.

195.  Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, luze jotzen duten 
auziak izaten dira (urte bi eta hirukoak), eta konplexutasun handikoak, eta, 
beraz, uste dugu horietan ere gutxieneko 180€-ko ordainsaria ezarri be-
har dela, epaiok afiliatuaren aurka ebatzi arren. Epaia aldeko izanez gero, 
ordainsaria gaiaren garrantziaren araberakoa izango da, baina gutxienez 
300€-koa. Erreklamazioa munta handiagokoa bada, edo pertsona mul-
tzo bati eragiten badio, portzentajeak ezarriko dira: irabazitakoaren %10a, 
edo, bestela, gairi egokitutako aurrekontu bat egingo da. Kasu horietan 
guztietan dirua Sindikatuak jasoko du.

196.  Abokatuaren joan-etorriak epaiketetan eta adiskidetze-ekitaldietan par-
te hartzeko. Afiliatuarentzat dohainekoak diren kontuetan (adiskidetze-
ekitaldiak, edo ezetsitako erreklamazioak), STEE-EILASek ordainduko ditu 
joan-etorriak. Irabazitako kontuetan, afiliatuak gastu horien % 50a ordain-
duko du. Afiliatu ez direnek gastu horien %100 beren kargu hartuko dute.

197.  Prokuradorearen gastuak. Beharrezkoak badira, (ohiz kanpoko) prozesu 
judizial batean auzi-bidera jo duenak ordainduko ditu, Sindikatuak kon-
trakorik erabaki ezean, betiere irizpide sindikalak aintzat hartuta.

198.  STEE-EILASen beraren ekimen judizialak. Auzi-bidera STEE-EILASek 
berak jotzen duenean, edo parte hartu nahi duenean, ez da ordainsaririk 
izango, salbu Prokuradorea behar bada.

199.  Bateraezintasunak eta mugak.

200.  STEE-EILASeko afiliatuek ezingo dute zerbitzu juridiko hau erabili -ez ba-
naka, ez talde moduan- sindikatuaren eta haren organoek hitzartutakoa eta 
hartutako erabakiak auzi-bidean jartzeko edo haien kontrako errekurtsoak 
jartzeko, edozein izanda ere beren legezko arrazoia. Halakoetan, aboka-
tuak sindikatuaren jokabidea defendatuko du, eta ez dio inolako laguntza 
juridikorik emango kontrako parteari.

201.  Afiliatu bi edo afiliatu multzo bi aurrez aurre badaude eta beren interesak 
epaitegian defendatu behar badituzte, sindikatuaren zerbitzu juridikoek ez 
die aholkurik emango alde biei. Halakoetan, zerbitzu juridikoek sindika-
tuaren bidez jarritako lehenengo demanda lehenetsiko dute.

202.  Beste parteari ere abokatuaren laguntza bermatuko zaio -baldintza bere-
tan-, eta delako laguntza hori sindikatuaren konfiantzako abokatuen bidez 
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eskainiko zaio (Despacho Garaiz Abokatuak). Zerbitzu horrek sindikatua-
ren beraren zerbitzu juridiko propioa erabilita izango zukeen kostu bera 
izango du, hau da ez du aparteko gain-kosturik eragingo, eta halakorik 
egonez gero Sindikatuak hartuko ditu bere gain.

203.  Egoera jakin batzuetan, STEE-EILASek aldeetako baten alde egitea lehe-
netsi lezake -irizpide sindikal soilak aintzat hartuta-, nahiz eta aurkako 
aldeak baino beranduago jo zerbitzu juridikoetara. Halako erabakiak sin-
dikatuaren dagokion organoak hartuko ditu, eta behar den moduan jaki-
naraziko da.
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204.  6. Irudi korporatiboa

205.  STEE-EILASek erakundea irudikatzen duten adierazpen grafiko guztien 
erabilera finkatu, arautu eta eguneratu behar du, bai idatzizkoetan (aldiz-
kariak, komunikatuak, gutunak...), bai plantilla elektronikoetan (emailak, 
web orria, SMSak...) bai errotuluetan (egoitzak, pankartak, ikurrak...).

206.  Horri gida korporatiboa egitea deitzen zaio. Nortasun korporatiboa 
markaren adierazpen fisikoa da. Gida korporatibo batek markaren ikusi-
jarraitutasuna eta antzematea bermatu behar du jendarte mailan, erakun-
deak dituen adierazpen fisiko guztien bidez.

207.  STEE-EILASek, erakunde guztiek bezala, gida korporatibo bat behar du, 
publiko egiten ditugun adierazpenetan zer erabili behar dugun zehazten 
duena. Adierazpen horiek guztiak logotipo baten inguruan egiten dira, eta 
logotipoak, sigla (sindikatuaren izena) hartu behar du abiapuntu.

208.  Ezin dugu jarraitu orain arte bezala, lurralde mailan, sektore edo lan tal-
de mailan zatikako ekimenak hartzen gauzak aldatzeko: kolore berriak 
sar tzen karatulatan, logo ezberdinak erabiltzen, material zaharrak berres-
kuratzen... Markaren adierazpen grafikoak bildu, gaurkotu, bateratu eta 
erabilarazi behar ditugu era koordinatuan sindikatuko esparru guztietan.

209.  Lehenengo eta behin, kontuan hartu behar dugu gaur egun erabiltzen ditu-
gun adierazpenak eta erabili ez arren erabili beharko genituzkeenak:

210.  -  Egoitzen errotulazioa.

211.  -  Zigilua (berbera leku guztietan).

212.  -  Bulegorako aplikazioak: prentsa oharretarako orriak, gutun-azalak, 
faxerako orria, afiliazio orria.

213.  -  Gure argitalpenak: Eskola Publikoa, sektoreko aldizkariak, Hezkuntza 
koadernoak, Euskarri elektronikoak. Web orriaren eta posta elektro-
nikoaren karatula.

214.  -  Kanpainetarako materialak: kartelak, triptikoak, foiletoak, publizitate-
ko iragarkiak.

215.  -  Beste batzuk: pegatinak, egutegiak...

216.  Irudi korporatibo honek lotura zuzena du erabiltzen dugun izenarekin 
(STEE-EILAS), izen ofiziala aldatzea ez da komenigarria ikusten eta berau 
eremu ofizialetan erabiltzen jarraitzea proposatzen da. Baina gainerako ere-
muetan Steilas grafia erabiliz irudi korporatiboa osatzea proposatzen da.
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217. 7.  STEE-EILASen erabateko jardunean  
ari direnen statusa

218.  Gure sindikatuaren barne jardueraz mintzatzean, komeni da aldez aurre-
tik zenbait abiapuntu aintzat hartzea. Izan ere, alde batetik, begi bistakoa 
da ikastetxeko lanpostua utzi eta sindikatuan aldi baterako liberatu gisa 
aritzea erabakitzen dugun kide guztiok, urrats hori ematean, argi adieraz-
ten dugula geure konpromisoa eta adostasuna STEE-EILASen ildo nagu-
siekiko. Hautu horrek, noski, eguneroko jardueran eragin zuzena izan ohi 
du guztiongan, lan motak zein ardurak egokitu eta banatu behar baitira, 
egoitza nahiz sek tore guztietako liberatuen artean.

219.  Beste aldetik, gure jarduera lantaldean burutzen dugu, elkarlana eredutzat 
hartuta, baina horrekin batera norbanakoaren jarrera arduratsua dugu oinarri. 
Izan ere, norberak hartutako konpromisoak sindikatuko beste kideekin parte-
katzen denean hartzen du benetako zentzua eta eraginkortasuna. Jakina, ho-
rretarako ezinbestekoa da antolakuntza. Horren ondorioz eta era koordinatu 
batean jardun ahal izateko, gutxieneko irizpide batzuk adostu beharra dago, 
besteak beste, ordutegi, egutegi, eginkizun eta inkonpatibilitateei dagozkie-
nak, gure artean malgutasunez jokatzeko aukera beti zabalik egonik ere.

220.  Gure lanaldia

221.  Asteko lanaldia.

222.  Gure erreferentziazko ordutegia 5 goiz gehi -gutxienez- arratsalde bat da. 
Malgutasunez jokatuko dugu beti gure artean ordutegiak eta egutegiak 
moldatzen, baina lan ordu kopurua errespetatuz. Egoitzetako eta sektoreko 
funtzionamendua bermatu behar da ezinbestean.

223.  Arratsaldeak. Egoitzetan irakaskuntza publikoko ez unibertsitario sektore-
ko pertsona bat egongo dela bermatuko dugu lurralde guztietan. Beste sek-
toreek herrialdeen arteko koordinazioaren bidez ziurtatuko dute atentzioa 
arratsalde guztietan eta hori lehentasunezko irizpidea izango da egoitza 
guztietan ordutegiak zehaztu baino lehen. Bilerek edo ekimenek sortu di-
tzaketen hu tsuneak, ahal den neurrian, barne bileretan konponduko dira 
aldaketa edo ordezkapenen bidez.

224.  Ordutegi pertsonalak. Gure ordutegiak, batetik, sektore, lan talde eta 
egoitzen beharrak, eta bestetik, eskaera pertsonalak kontuan hartuz egingo 
dira. Ordutegi horiek ez dute egoitzako ordutegiarekin bat egin beharrik 
eta barne bileren onespena izango dute. Idazkaritza Nazionala Nazio Ba-
tzorde Iraunkorraren bidez jakinaren gainean egongo da eta koordinatuko 
du egoitza, sektore edo lan taldeetan arazorik sortzen ez dela bermatzeko.
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225.  Ordu bereziak. Zenbait bilerek aparteko lan-zama dakartenean malgutasu-
nez jokatu behar dugu Horretan asteburuko ekimenak ere sartzen dira. Ha-
lere, beste afiliatuek ere parte hartzen duten bileren edo ekimenen denbora 
tarteak (Kontseilu Nazionala, Herrialde bilerak, sektoreko Idazkaritzak...) 
guk sindikatuari eskaintzen diogun denboraren barruan ulertu behar dira.

226.  Gure lan egutegia

227.  Idazkaritza Nazionalak koordinatu eta erabakiko du sindikatuaren egoi-
tzen egutegia, ikasturte hasieran, Plangintza izeneko agiriaren bidez. Ber-
tan, besteak beste, zehaztuko dira jai-egunak, zaintza-egunak, ordutegi 
bereziko egunak eta ordutegi bereziko egunetako gutxieneko zerbitzuak.

228.  Jai orokorrak (zubiak barne) eta lurraldeetakoak. Idazkaritza Nazionalak ze-
haztuko du zein egunetan egongo diren itxita sindikatuaren egoitzak. Erre-
ferentzia egutegi laboral ofiziala izanik ere, aldaketak proposatu eta erabaki 
ditzake Idazkaritza Nazionalak askotariko arrazoiak direla medio. Kasu ho-
rietan, egoitzak ordutegi bereziarekin eta gutxieneko zerbitzuekin zabalduko 
dira. Jai-egun eta zubi kopurua berdintsua izango da ikasturte guztietan (8). 
Jai-egun edo zubi nahikorik ez balego erabilpen askeko egunak izango geni-
tuzke egun kopuru hori osatu arte. Horiez gain, lurralde bakoitzean 2 jai-egun 
gordeko dira herrialdeko nahiz herriko jaia ospatzeko. Egun horietan, egoi-
tzak itxita egongo dira eta afiliatuei jakinaraziko zaie. Lurralderen batean ho-
lakorik ez izanez gero, erabilpen askeko egunekin konpentsatuko genituzke.

229.  Ordutegi bereziko egunak. Egun horietan ordutegia berezia da: 9:00etatik 
14:00etara. Idazkaritza Nazionala, irizpide orokor gisa, honako egunetan 
jarriko ditu ordutegi bereziak: irailean eta ekainean, ikastetxeetako ordu-
tegi orokorren arabera; uztailaren 15a arte; inauterietako astelehen eta as-
teartean; Aste Santuaren aurreko hiru egunetan (astelehena, asteartea eta 
asteazkena); zaintza egunetan; jai ofizialetan, egoitza irekitzea erabaki 
duenean Idazkaritza Nazionalak...

230.  Gutxieneko zerbitzuak. Idazkaritza Nazionalak edota Nazio Batzorde 
Iraunkorrak -egoitzen, sektoreen eta lan taldeen beharrak entzunda- 
koordinatuko du egun berezietan zenbat pertsonak lan egin beharko duen 
egoitzako lana aurrera ateratzeko, beti ere gutxieneko zerbitzuak berma-
tuz. Egoitzen atentzioa egun horietan ez dagokie bakarrik sektore bateko 
pertsona liberatuei.

231.  Udako egutegia nahiz ordutegia. Idazkaritza Nazionalak beharrezko pla-
nifikazioa egingo du uztailera eta abuztura begira, eta beharren arabera 
zein egunetan egongo diren zabalik gure egoitzak erabakiko du. Uztailaren 
15etik aurrera egoitzen ordutegia, honako hau da: 9:30etik 13:00etara.
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232.  Zaintza egunak. Plangintzan zehaztuko da neguko, udaberriko nahiz 
udako oporretan zein egunetan bermatuko duen sindikatuak arreta. Deiak 
bideratuta, egoitza bakar batetik bermatuko da egun horietan gutxieneko 
zerbitzua.

233.  Oporraldiak eta erabilera askeko egunak

234.  Oporrak: Bai neguko bai udaberriko oporretan 2 asteko oporraldia dugu, 
betiere egoitzak bermatu behar duen zerbitzua beteta. Unean disfrutatzen 
ez diren egunak beste une baterako gordeko dira, erabilpen askeko egunak 
hartuz. Udako oporrak 7 astekoak dira, haietatik 4 gutxienez jarraian har-
tzeko. Opor asteak, salbuespenak salbuespen, urte naturala amaitu baino 
lehen hartuko dira.

235.  Erabilera askeko egunak: Barne bileretan azalduko da ikasturte hasieran 
erabilpen askeko zenbat egun dagozkien sindikaturako lanean dauden per-
tsonei. Egun horiek hartzeko asmoa barne bileretan bertan adierazi behar 
da. Inplikatuta dauden sektoreak eta lan taldeak ere jakinaren gainean egon-
go dira eragozpenik ez sortzeko beren funtzionamenduetan. Idazkaritza Na-
zionalak, Nazio Batzorde Iraunkorraren bidez egoeraren jarraipena izango 
du eta koordinatuko du lurralde guztietan irizpide berberak gorde daitezen.

236.  Lizentziak eta baimenak: Lan hitzarmenetan jasota dauden lizentziak eta 
baimenak hartuko dira erreferentzia gisa eta hartzeko asmoa barne bilere-
tan adierazi beharko da.

237.  Sindikatuarekiko eginkizunez

238  Gure sindikatuan zer garen eta zer izan nahi dugun guztion artean erabaki 
beharreko kontua dugu. Ikuspegi horretatik funtzio bikoitza dugu.

239.  Sindikatuaren barneko nahiz kanpoko funtzionamendua bermatu. Hori 
lortzen da eginbeharrak eskuratuz, parte hartuz eta erabaki organoak eta 
lan taldeak funtzionatzen ahaleginduz. Horren ondorioz, guztiok dugu era-
baki organoetan egoteko eskubidea eta betekizuna: sektoreko idazkaritzak, 
zehar lerrokoak, Herrialde Batzarrak eta Kontseilu Nazionala. Ildo hone-
tatik, Idazkaritza Nazionalerako izendatuta ez izan arren eta bozkatzeko 
eskubiderik gabe beraz, oso osasungarria litzateke -ahal den neurrian- 
bakoitzaren herrialdean egiten diren Idazkaritza Nazionaletan parte har-
tzea, informazioa zuzen jasoz eta eztabaidetan iritzia emanez. Ildo horreta-
tik Kontseilu Nazionalak eta Kongresua egiten diren egunak lan-eguntzat 
hartu behar dira. Sindikatuak antolatzen dituen ekimenetan (manifesta-
zioak, kontzentrazioak) parte hartzeko ardura zuzena dugu. Ikuspuntu ho-
netatik, garrantzia berezia du maiatzaren 1ak, guretzat lan-eguna delako.
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240.  Pertsona afiliatuen parte hartzea bultzatu. Nortasun ikurra da guretzat 
asanblearioak izatearena. Sektore eta estruktura guztiek helburu nagusi 
bat izan behar dute: partaidetza bultzatzea, hain zuzen ere. Horretarako, 
formula berriak bilatzeaz gain (teknologia berrietan oinarriturik) argibidea 
eta aholkularitza zerbitzuak indartu behar dira, afiliatuei eroso sentiarazten 
dituzten ardatz sindikalak eskainiz.

240 bis. STEE-EILASek erabateko jardunean ari direnen pertsonekin nahiz zati 
bateko jardunean ari direnekin hartzen dituen betekizunak:

  Zati batean zein jardun osoan lanean ari diren pertsonen lantokiaren in-
gurua arrisku psiko-sozialik gabea izan dadin zainduko du Sindikatuak. 
Horretarako, legeek agintzen dutena ez ezik, sindikatuaren lan osasuneko 
delegatuek ematen dituzten aholkuak ere kontuan hartuko dira.

  Familia kontziliazioa lortze aldera, lan baldintzak moldatu behar dituzten 
pertsonen kasuan bide egokiak bilatuko dira, bizitza pertsonala eta sin-
dikatuaren lana aurrera eraman ahal izateko, egutegi malgua eskainiz, 6 
orduko lanaldia bermatuz, etxetik lana egiteko aukera ahalbidetuz; betiere 
koordinazio bileretako parte-hartzea bermatzen denean. Hori guztia erdie-
tsi nahian bitarteko egokiak prestatuko dira: Internet, Skype, telefonoa... 
eta etxetik bertatik egin ahal diren lanak, eta horiek betetzeko behar den 
denbora zehaztuko dira.

  Familia kontziliazioa eta pertsonala bultzatuko da, sindikatuko gainon-
tzeko langileentzat lan-gainkarga izan gabe, pertsonen arteko gorabeherak 
ekiditeko.

  Zati batean zein jardun osoan lanean ari diren pertsonen formazioari arreta 
jarriko zaio lanarekin zerikusia duten gaietan, eta horretarako formazio 
ekitaldiak, Kontseilu Nazionalak, solasaldiak, topaketak... antolatuko dira.

  Genero aniztasun eta joera sexualarekiko errespetua lantokiaren araua izan 
dadin bermatuko da.

  Emakume kopuru handiko lan sektorea den gurean, emakumeen parte-
hartzea bultzatzeari arreta berezia egingo zaio sindikatuaren organoetan, 
bai eta zati batean zein jardun osorako pertsonak hautatzean ere.

241.  Pertsona liberatuen bateraezintasunaz

242.  Hauteskundeak dauden bakoitzean eilaskideok proiektu politiko askotan 
parte hartzeko gonbiteak jasotzen ditugu, maila ezberdinetakoak gainera. 
Baina hainbestetan aberastasuntzat hartzen dugun aniztasun ideologiko 
hori gure kontra joan daiteke gutxieneko batzuk gure artean adosturik ez 
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baditugu. Gaia ez da berria sindikatuan eta begirune handiz bideratu behar 
dugu duela gutxi arte formalki ez delako izan inolako bateraezintasunik. 
Erabakia hemendik aurrera begira egiten dugu, ez orain artekoa baloratze-
ko asmoz.

243.  Sindikatuaren egituratik kanpo dauden afiliatuei buruz argi dago zer esa-
nik ez dugula, baina uste dugu zer edo zer esan beharko genukeela eilaski-
de horiek aparatukoak direnean, zenbait bateraezintasun sor daitezke eta:

244.  -  Bateraezintasun praktikoak: lana alde politikora bideratzea eta sin-
dikatuarena murriztea.

245.  -  Irudiaren arazoak: pertsona baten adskripzio politiko berbera egotzi 
ahal zaio sindikatu osoari.

246.  -  Arazo politikoak: erakunde politiko batek, edozein izanda ere, esaten 
duena eta sindikatuak defendatzen duena kontrajarriak izan daitezke 
hainbat unetan.

247.  Mailak oso ezberdinak izan daitezke: alderdi baten aldeko botoa eskatzeko 
zerrenda batean agertzetik alderdi horren ordezkari edo hautagai nagusia 
izateraino.

248.  Kongresuan aukeratutako organo baten partaideek eta sektore, lan-esparru, 
foro edo erakunderen batean STEE-EILASeko ordezkariak edo bozerama-
leak izan daitezkeenak -bai sindikaturako egoitzetan lanean daudenean, bai 
bere eginkizuna egoitzetatik kanpo burutzen dutenean- ezin dute alderdi 
politiko baten ekimen politikoaren barruan lehen mailako protagonismoa es-
kuratu -ordezkari, hautagai nagusi edo, hautesle bezala- jendartean edo ko-
munikabideei begira. Idazkaritza Nazionalak zainduko du bateraezintasun 
horiek egin ez daitezen, beharrezko erabakiak hartuz egoerak zuzentzeko.
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