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Stee-eilas sindikatuan	 2012-2013	 ikasturtean	 zehar	
Ordezkoen	Araudiaren	negoziazioan	ginen.	Prozesu	hartan	lan	

asko	egin	zen,	hainbat	gai	eguneratu,	berritu,	egokitu,	eta	baita	
proposamen	berritzaileak	aztertu	ziren.	Baina	momentu	batean,	

alde	soziala	eta	enpresak	mahai	gainean	genituen	marra	gorriak	
adostasun	gehiago	lortzeko	aukerarik	ez	zegoela	ikusirik	negoziazioa	

bertan	behera	geratu	zen.	Une	hartan	adostutako	puntuekin	zer	gertatuko	zen	ez	
genekien	arren	enpresak	aurrera	eramandako	negoziaziotik	interesgarriak	iruditu	
zitzaizkion	zenbait	planteamendu	martxan	jartzea	erabaki	zuen.	

Hala,	2013ko	azaroan,	Enpresak	alde	sozialari	Baremazio	deialdi	aztertzeko	deitu	
zigun	eta	gure	poztasunerako	(eta	baita	harridurarako	ere)	Stee-eilas	sindikatuak	
Ordezkoen	 Araudian	 proposatuko	 Zonifikazioaren	 ideia	 (lurraldeak	 zonaldeak	
banatzearena)	txertatuta	zegoen.	Azkenean	lurraldeen	banaketa	honela	egin	da:	
Araba	bi	zonaldetan	eta	Gipuzkoa	eta	Bizkaia	berriz,	hiru	zonaldetan	bakoitza.	

Sindikatutik	guztiz	positibotzat	jotzen	dugu	enpresak	egin	duen	ahalegina	esparru	
honetan.	Uste	dugu,	langileak	ere	gustura	hartuko	duten	neurria	dela,	lan	egiteko	
eremuan	 zituzten	 aukerak	 zabaltzen	 direlako	 eta	 bakoitzaren	 nahietara	 edota	
beharretara	hobeto	egokitu	daitekeelako.	

Aurtengo	baremazioari	begira	beste	berrikuntza	bat	dago,	langileoi	zalantza	asko	
eragin	diguna.	Orain	arte	hezitzaile	guztiok	zerrenda	bakar	bat	osatzen	genuen	
eta	orain	berriz,	lurralde	bakoitzak	bere	zerrenda	izango	du,	ondorioz	kudeaketa	
independentea	izango	du	lurralde	bakoitzak,	Hezkuntza	Sailean	egiten	den	bezala.

Maiatzerako,	 oztoporik	 gertatu	 ezean,	 zerrenda	 berriak	 argitaratu	 bezain	 laster,	
hiru	 zerrenda	 independenteak	 martxan	 jarriko	 dira	 eta	 zonaldeen	 araberako	
kudeaketarekin	 hasiko	 dira.	 Eta	 unean	 uneko	 arazoak	 sortuko	 direla	 dakigun	
arren,	esperientzia	positiboa	izango	dela	uste	dugu.•

editoriala
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Krisia	 aurrera	 doan	 heinean,	
langabeziaren	gorakada	nabaria	da,	
eta	 honekin	 batera	 lan-baldintzak	
kaskar	tzen	 ari	 dira.	 Hau	 kontutan	
hartuta,	 logikoa	 da	 jaiotze-tasaren	
beherantzako	 joera.	 Egoera	 honi	
kuoten	 garestitasuna	 gehituz	 gero	
matrikulazioaren	 jaitsiera	 izugarria	
uler	 dezakegu.	 Hala	 ere,	 arrazoi	
hauek	 garrantzitsuak	 izan	 arren,	
pisuzko	beste	batzuk	ere	badaude.

Ikastetxe	publiko	eta	itunpekoetan	
aurre	 matrikula	 eta	 matrikulazio	
garaia	 modu	 bateratuan	 egitea	 da	
bat,	 badira	 urte	 batzuk	 Haur	 eta	
Lehen	 hezkun	tzako	 ikastetxeetan	
hau	horrela	egiten	dela.	Aldiz	Haur	
hezkuntzako	 0-2	 zikloan	 hutsune	
nabarmena	gertatzen	da,	eta	noski	
publikoa,	 Haurreskolak	 Partzuer-
goa,	 da	 galtzen	 ateratzen	 dena.	
Adin	 tarte	 honetan	 haurrak	 matri-
kulatu	 nahi	 dituzten	 familiek	 kon-
tzertatuetan	 Otsailean	 eman	 de-
zakete	 izena	 eta	 publikoaren	 alde	
egiten	duten	familiek	aldiz	maiatza	
arte	egon	behar	dute	zain.	

Matrikulazioaren	 atalarekin	 jarrai-
tuz,	kontzertatuetan	onartuak	diren	
familiek	haurrak	ikastetxe	horretan	
bertan	 matrikulatuta	 jarraitzeko	
aukera	 izaten	 dute	 inongo	 matri-
kulazio	prozesu	berririk	pasa	gabe.	
Berriro	publikoaren	alde	egiten	du-
ten	 familiek	 kaltea	 pairatzen	 dute,	
beste	 matrikulazio	 prozesu	 bat	
bizi	beharko	dutelarik	HH	eta	LHko	
ikastetxe	publiko	batean	matrikula-
tu	ahal	izateko.	

Administrazioak	 itunpeko	 eta	 ikas-
tetxe	 pribatuei	 ematen	 dien	 diru	
laguntzekin,	gora	behera	asko	dau-
dela	 ikusten	 dugu.	 Horien	 artean	
jasotzen	duten	diru	kopuruaren	ja-

Haurreskolak Partzuergoaren 
matrikulazioaren jaitsieraren 
arrazoiak

matrikulazioa

rraipen	 eskasa.	 Hainbat	 kasuetan	
0-2	zikloan	kuota	sozialak	jartzeko	
aukera	 daukate,	 familiek	 eskolara-
tze	osoa	ikastetxe	horretan	pasako	
dutenez,	 hasieran	 kostu	 erreala	
kobratu	 beharrean	 gutxiago	 or-
dainarazten	 diete	 eta	 ikastetxeko	
gainontzeko	 familiek	 ordaindutako	
dirua	 ziklo	 honetara	 bideratzen	
dute.	Gainera	langileen	lan	baldint-
zak	kaskar	tzearekin	Zerbitzua	mer-
ketzea	 lor	tzen	 ari	 dira	 (dagoeneko	
sententzia	 desberdinak	 atera	 dira	
langileen	lan	baldintzen	alde).	Beraz	
itunpeko	eta	ikastetxe	pribatuen	fun-
tzionamenduan	 gardentasun	 fal	ta	
nabaria	 da	 eta	 gainera	 administra-
zioaren	partetik	jarraipena	oso	ahu-
la	da	.

Krisia	Euskal	Herrira	heldu	ondoren,	
denbora	 batean	 geratzeko	 asmoa	
duela	 ikusirik,	 Haurreskolak	 Par-
tzuergoak	hurrengo	hamar	urteetan	
aurrera	jarraitu	nahi	badu	behintzat	
orain	arteko	sistema	aldatu	beharra	
dagoela	argi	dago.	Bestela	hurrengo	
ikasturteetan	 medio	 ekonomikoak	
dituzten	 familiek	 besterik	 ezingo	
dituzte	0-2	adin	tarteko	haurrak	es-
kolaratu.	Baina	ez	gara	ahaztu	behar	
gure	 gizartean	 familia	 gehiegiren	
egoera	 ekonomikoa	 oso	 kaskarra	
dela	nahiz	eta	beharra	huarreskolek	
eskaintzen	 duten	 zerbitzuaren	 be-
harra	 izan	 (langabezian	 daudenak,	
gurasobakarrekoak	direnak,	diru	sa-
rrerarik	ez	dutenak...).	Familia	guzti	
hauek	 egunerokotasunaren	 zurrun-
biloan	geratuko	dira	eta	inork	ez	ditu	
esateko	dutena	entzungo,	dagoene-
ko	 ikasi	 baitugu	 dirurik	 ez	 baduzu	
inork	ez	zaituela	entzuten!!	•
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Lan osasuna
lan osasuna

Gaixotasun profesionalak:

2006ko	azaroaren	6ko	Errege	Aginduan	laneko	gaixotasunak	jasotzen	dira.	Horretan	hezitzaileei	buruz	ez	du	
aipamenik	 egiten,	 mutuak	 erabaki	 zuen	 irakasleei	 egokitutako	 laneko	 gaixotasunak	 guri	 aplikatzea.	 Beraz,	
momentuz	gaixotasun	profesionalentzat	jotzen	den	gaixotasun	bakarra	noduluak	dira.	Aurreko	ikasturtean	3	
lurraldeen	artean	3	kasu	egon	ziren.

Hezitzaileok	lanerako	beharrezkoa	dugu	ahotsa,	haurreskolara	sartzen	garen	momentutik	komunikazioa	be-
harrezkoa	delako:	familiekin,	haurrekin	eta	lankideekin	harremanetan	egoteko.	Dena	den,	gorputzeko	beste	
hainbat	 atalek	 (orkatilek,	 eskumuturrek,	 sorbaldak,	 bizkarrak…)	 garrantzi	 handia	 daukate	 gure	 eginkizune-
tarako,	adibidez;	haurrak	mugitzeko,	aldatzeko	eta	orokorrean	beren	beharrak	asetzeko.	Baina	 tamalez,	ez	
daude	errekonozituak.	

Argi	dago	Haurreskolak	Partzuergoko	hezitzaileontzat	beharrezkoa	dela,	gaixotasun	profesionalen	barruan,	
gure	lanarekin	zeharo	erlazionaturik	daudenak	onartuak	izatea.	Honen	argibide	gisa,	beheko	grafikako	datuak	
ikustea	besterik	ez	dago.

Hau	dela	eta	STEE-EILAS	sindikatua	0-2	zikloan	propioak	diren	gaixotasunak,	profesionaltzat	onartzeko	la-
nean	jarraituko	dugu	

Haurreskolak partzuergoan egondako istripuak:

Jarraian	Haurreskolak	Partzuergoan	azken	urteetan	egon	diren	istripuen	bilakaera	zehazten	da:

Baja istripuak

Lurraldea 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Araba 1 6 4 7 11 12 9

Bizkaia 6 14 10 17 15 18 37

Gipuzkoa 6 8 15 16 13 16 11

Guztira 13 28 29 41 39 46 57

Bajarik gabeko istripuak

Lurraldea 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Araba 2 3 9 8 6 7 17

Bizkaia 1 9 11 10 17 23 23

Gipuzkoa 5 13 13 20 17 23 20

Guztira 8 25 33 38 40 53 60

*Oharra:		kontuan	hartu	behar	da	urtetik	urtera	orain	arteko	langile	kopurua	igotzen	joan	dela	eta	haurreskola	berri	
gehiago	ere	irekitzen	joan	direla.

Artikulu	honen	helburua	Haurreskolak	Partzuergoan	2012-2013	 ikasturtean	egon	
diren	 istripu,	 gertakari	 eta	 gaixotasun	 profesionalen	 berri	 ematea	 da.	 Modu	
honetan,	 hezitzaileak	 zareten	 aldetik,	 lan	 osasunaren	 inguruan	 zuri	 ere	 eragiten	
dizkizuen	edo	eragin	ahal	dizkizun	aspektu	batzuen	berri	mintzatuko	gara.
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Kontuan	 hartuta	 Haurreskolak	 Partzuergoko	 langileen	 artean	 bi	 lanpostu	 mota	 daudela	 (administrazioari	
dagokiona	 eta	 haurren	 hezkuntzari	 dagokiona),	 esan	 dezakegu	 jarraian	 zehaztutakoak	 izan	 direla	 jasan	
daitezkeen	arrisku motarik nagusienak edo garrantzitsuenak: eroriak, kolpeak, harrapaketak eta beste batzuk 
(gain-esfortzuak, postura desegokiak edo mugimendu errepikakorrak...).

In itinere istripuak:

Jarraian	Haurreskolak	Partzuergoan	azken	urteetan	egon	diren	in-itinere	istripuen	bilakaera	zehazten	da:

Ikasturtea Langile kopurua
In-itinere istripuak 

orokorrean
Bajarekin izandako 
in-intinere istripuak

Bajarik gabe izandako 
in-intinere istripuak

2008-2009 1.068 21 14 7

2009-2010 1.313 20 10 10

2010-2011 1.519 17 7 10

2011-2012 1.504 22 19 3

2012-2013 1.643 26 14 12

*Oharra:		kontuan	hartu	behar	da	urtetik	urtera	orain	arteko	langile	kopurua	igotzen	joan	dela	eta	haurreskola	berri	
gehiago	ere	irekitzen	joan	direla.

Azken	5	urteetan	guztira	106	in-intinere	istripu	egon	dira,	hauetatik	82	auto	istripuak	izan	direlarik,	zehazki	
%77,35-a.

Haurdunaldi arriskuagatiko prestazioa

Guztira	aurreko	 ikasturtean	124	prestazio	tramitatu	ziren,	eta	horietatik	120	onartu	zituzten,	eta	4	baino	ez	
ziren	onartu.	Haurreskolak	Partzuergoan	langileagoaren	%7,5-ak	tramitatu	zuen	haurdunaldiko	arriskuagatiko	
prestazioa,	eta	tramitatu	zutenetatik	%96,7	onartu	zituzten.

Lan 
 osasuna



LOMCE legeak 0-2 adin 
tarteak ez du aipatu ere egiten.

Zer dakarkigu honek?

Gutaz apropos ahaztu dira?

Aipatzen ez dena,  
ez da existitzen.

LOMCEk	 abiadura	 bizian	 jarraitzen	 du	
bere	 martxa.	 Dagoeneko	 argitaratu	 dituzte	 Lehen	
hezkuntzako	 eta	 Oinarrizko	 Lanbide	 Heziketako	
curriculumak.	Wert	jaunak	ederki	daki	zer	eta	noiz	
egin	 nahi	 duen.	 Eusko	 Jaurlaritzak	 dio	 ezartzeko	
denborarik	ez	dagoela	…	baina	Oinarrizko	Lanbide	
Heziketaren	inguruan	egin	du	jada	moldaketa	legal	
bat	ezarpen	hori	dela	medio.	Esango	al	digu	zerbait	
gehiago	irailaren	1ean	indarrean	egongo	diren	bes-
te	atalei	buruz?	Soilik	curriculumarekin	lotutakoak	
dira	ezarriko	ez	direnak?	Zer	gertatuko	da	antolake-
tarekin,	 kudeaketarekin,	 frogekin,	 erlijioarekin…?	
Ez	 da	 nahikoa	 administrazioak	 oraingoz	 erantzun	
duena.	Ba	al	dakite	beraiek	zer	eta	nola	egingo	du-
ten?	Gure	zalantzak,	ikasturtea	amaitu	baino	lehen	
hurrengoa	antolatu	behar	dugunon	kezkak	argitzea	
administrazioaren	ardura	da,	propagandak	alde	ba-
tera	utzita	eta	garbi	hitz	eginez.	

Bestalde,	Hezkuntza	Sailak	Heziberri	egitasmoare-
kin	 jarraitzen	 du.	 EAJren	 programa	 politikoaren	
hezkuntzako	atalaren	lanketan	erabaki	zuen	era-
gile	batzuen	parte	hartzea	bideratzea	eta	beste	
batzuei	ateak	ixtea.	Orain	arte	emandako	urratsen	
berri	jaso	genuen	sailburuaren	eskutik,	datozen	hi-
labetetan	landu	nahi	duten	egutegiarekin	batera.	
Itxitako	atala	“Hezkuntza	eredu	pedagogikoaren	
marko	 propioa”	 izenekoa	 da.	 Honen	 onarpena	
islatzen	zuen	argazkia	lortzea	ezinezkoa	egin	zi-
tzaien,	nahi	zuten	moduan	behintzat.	Curriculum	
berriak	egiteko	talde	teknikoa	lanean	jarri	dute	eta	
badirudi	ikasturtea	amaitu	baino	lehen	onartu	nahi	
dituztela.	Hauek	egiteko	garaian	kontuan	hartuko	
dute,	besteak	beste,	“LOMCEren garapena eta gu-
txieneko edukiak ezartzen dituzten errege dekre-
tuak”.	Sahiesteko,	errespetatzeko,	egokitzeko…???

Diotenez,	hau	ez	da	LOMCEri	aurre	egiteko	sortu-
riko	ekimena,	baina	LOMCE	gainditzeko	balioko	
duela	diote.	

Argi	 dagoen	 gauza	 bakarra	 Hezkuntza	 Sailaren	
LOMCEri	 aurre	 egiteko	 konpromiso	 falta	 dela,	
hezkuntza	mundutik	eskatzen	diogun	norabidean	
behintzat.	

Horrek	berak	garbi	uzten	digu	zein	den	hartu	behar	
dugun	bidea:	LOMCEri	aurre	egiteko	informazioa	eta	
tresnak	 landu,	 zabaldu	eta	partekatu,	 tokian	 toki-
ko	ekimenak	burutu,	eskola	komunitateko	sektore	
guztien	parte	hartzea	sustatu	eta	gure	ikastetxeetan	
LOMCErik	ez	aplikatzeko	urratsak	ematen	hasi.	

Eragile	 ezberdinak	 horretan	 ari	 gara	 aspaldi	 eta	
horretan	 jarraitzeko	 konpromisoa	 dugu.	 Denok	 bide	
berean	 jartzea	 eta	 administrazioei	 berdina	 egin	
dezaten	exijitzea	dira	erronka	nagusiak.•

lomce

LOMCEtik Heziberrira... 
eta buelta
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Pasa	 zen	 ikasturtean	 jada,	 Eusko	 Jaurlaritzak	
langileen	 prestakuntzan	 ikuspuntu	 aldaketa	 zekarrela	
bota	 zuen	 Garatu-ri	 buruzko	 bileran.	 Aldaketa	 honek	
murrizketa	 izugarriak	 ere	 ekarri	 zituen.	 Izan	 ere,	 iaz	
ikastetxe	 pribatuetako	 prestakuntzarako	 diru	 partida	
osoa	 bertan	 behera	 utzi	 zuten	 (formazio	 orokorreko	
140.000	 €	 +	 ingeleserako	 536.000	 €)	 eta	 ikastetxe	
publikoetakoa	 erdira	 murriztu	 zuten	 (2012-2013an	
1.475.000	€;	2013-2014an	742.000	€).	

Ikasturte	honetan	zuzenean	Garatu	desagertu	da.

Eta	horren	ordez	zer?	Horren	ordez	Prest	Gara	aurkeztuko	
dute.	Hauek	izan	dira	Lakuan	emandako	argibideak:

“Heziberri	2020	da	honen	marko	orokorra.	Horren	
atal	bat	da	prestakuntza,	hasiera	eta	etengabeko	
prestakuntza.”

“Programa	 honen	 zergatia	 Garatu	 programaren	
gabezia	 da:	 Garatuk	 pertsonen	 prestakuntza	 du	
helburu;	 Prest	 Gara-k	 ikastetxeen	 prestakuntza,	
ikastetxe	publiko	zein	pribatu.”

“5	ildo:	eleaniztasunerantz,	aniztasunean	
elkarrekin	bizitzen	ikasi,	share_(h)ezkuntza,	
oinarrizko	konpetentzien	garapena	eta,	nola	ez,	
bikaintasunerantz.”

“Proiektu	horiek	baliabideak	gehituko	dituzte.”	

“Argi	dago	ikastetxe	guztiei	ezin	zaiela	gauza	bera	
eskatu	eta	eskaini,	egoerak	eta	emaitzak	oso	
desberdinak	direlako...”

“Berritzegunetan	jasotako	datuen	arabera,	
irakasleek	ikastetxeen	arteko	formazioa	
lehenesten	dute.	Hau	dela	eta,	ikastetxeen	
arteko	sarea	antolatu	nahi	dute	formazioa	eta	
esperientziak	trukatzeko.”

Lakuan	 emandako	 6	 puntu	 horiekin	 ideia	 orokorra	
besterik	 ezin	 badugu	 egin	 ere,	 ez	 da	 behin	 eta	 berriro	
informazio	 gehiago	 eskatu	 ez	 dugulako...	 erantzun	
zehatzagorik	 jaso	 ez	 dugulako	 baizik.	 Jaurlaritzaren	

Prest Gara

prestakuntza

asmoa	publikoki	Prest	Gara	asmoaren	berri	ematea	
da.	Garrantzitsuagoa	omen	da	etekin	politikoak	eta	
publizitatea	lortzea,	langileak	informatzea	baino.

Bukatzeko,	 irakasleak	 prestigiatzeko	 ekintza	
polita	egiteko	asmoa	ere	badutela	adierazi	dute.	
Ez	 al	 da	 prestigiatzeko	 modurik	 onena	 langileoi	
lan	baldintza	duinak	ematea?	Gaixotzen	garenean	
%100a	ordaintzea	eta	lehen	egunetik	ordezkatzea,	
absentistak	garela	esan	beharrean?	Guk	hala	uste	
dugu	behintzat.•

Ikasturtero maiatzean eta irailean Garatu Planaren 
deialdien zain egoten ginen langileok. Garatu-k urteetan 
gure etengabeko prestakuntza bermatu izan du. Izan du, 
bai, ikasturte honetan Garatu desagertu delako. 

Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileok beti izan 
gara azkenak Garatu ikastaroetako baremoan. 
Aurten aplikatuko duten berrikuntza honen barruan 
gaudela jakinarazi digute Eusko Jaurlaritzatik. 
Dena den, guk ez dugu inolako informaziorik jaso 
eta enpresak ere ez du honen berri, momentuz. 
Zein eragin izango du berrikuntza honek 
hezitzaion formakuntzan?

Bestalde, orain arte indarrean zeuden ikastaroak 
egiteko diru laguntzak pasadan ikasturtean erdira 
murriztu zituzten. Aurten berriz, desagertu egin dira! 

Urtez urte gero eta diru 
gutxiago bideratzen dute gure 
formaziorako. 

LOTSAGARRIA!
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Banakako	 bizitzan	 nahiz	
bizitza	 kolektiboan,	 gazte	 gaztetatik	
aukera	ezberdinen	artean	hautatu	behar	izaten	
ditugun	egoerak	etengabe	aurkitzen	ditugu.	Bizitzan,	aldi	
oro,	erabakiak	hartzen	ari	gara.	Horrela,	“erabakitzen	du-
gun	hura	garela”	esan	genezake.

Beharren,	 sentimenduen	 eta	 harremanen	 arabera	
erabakitzea,	 borondatearen	 adierazpena	 da.	 Horrela,	
erabaki	 jakin	 batzuk	 hartzearen	 azalpena	 egoeraren	
inguruko	faktoreetan	dago.

Badira	 gogoeta	 lasai	 baten	 ondoren	 hartzen	 diren	
erabakiak,	 datuak	 arretaz	 haztatuz	 eta	 modu	 kritiko	
batean	aukerak	aztertuz.	Hala	ere,	erabakitze	prozesuan	
faktore	ugari	pilatzen	direla	jakin	behar	dugu	eta	horietako	
batzuk	 subliminalak.	 Horiek	 modu	 ezberdinean	 eragiten	
dute,	egoera,	izaera,	boterearen	egitura,	banakako	balore	
edota	taldeko	kulturaren	arabera.

Taldeko	 kultura	 hori	 izaten	 da,	 batzuetan,	 askatasunez	
erabakiak	 hartzea	 oztopatzen	 diguna.	 Gobernuak,	
erlijioak,	 kultura	 androzentrikoak,	 presio	 ekonomikoak,	
inguruak	 eta	 onartua	 izatearen	 beharrak	 erabaki	 jakin	
batzuk	 hartzera	 eramaten	 gaitu,	 gure	 jendarteak	 sortu	
dituen	jarrera	estereotipatuen	arabera.	Horrek,	batzuetan,	
gure	 behar	 eta	 nahiekin	 bat	 ez	 datozen	 noranzkoak	
hartzera	 derrigortzen	 gaitu.	 Eta	 hemen	 gure	 gobernuek	
txapela	irabazten	dute.	

Jendarte	heteropatriarkal	honetan	non	askorentzat	oraindik	
emakumeak	bete	behar	duen	funtzio	nagusia	birsortzailea	
den,	 ez	 da	 harritzekoa	 sektore	 politiko,	 ekonomiko	 eta	
erlijioso	 batzuk	 bat	 egitea	 gure	 erabakitzeko	 eskubidea	
ukatzeko.	 Era	 berean	 emakumeok	 eztabaida	 eta	
borrokatzeko	 objektutzat	 hartzen	 gaituzte,	 haien	 helburu	
bakarra,	gero	eta	prekarioagoa	den	bizitza	sostengatzera	
kondenatzea	den	arren.

Jendarte	demokratiko	batean	pertsona	orok	erabakitzeko	
eskubidea	 eduki	 beharko	 genuke,	 gure	 bizitzari	 buruz,	
etorkizunari	buruz	eta	nola	ez	gure	gorputzari	buruz.	Eta	
erabaki	horiek	behatze	eta	manipulaziorik	gabe	hartzeko	
aukera	eduki	beharko	genuke,	hau	da,	modu	libre	batean.

Erabakiak	hartzeko	garaian	genero	estereotipoek	erabat	
baldintzatzen	 dutela	 ezin	 dugu	 ahaztu.	 Itxaropen	 eta	
aukera	 batzuk	 “emakume”	 ereduarekin	 egiten	 dute	 bat,	
eta	 beste	 batzuk	 “gizon”	 ereduarekin.	 Nahiz	 eta	 eredu	
nabarmen	horiekin	bat	ez	etorri,	nekeza	izaten	da	taldearen	

gaitasuna

gaitzespenari	aurre	egitea.	Beraz,	estereotipo	sozialez	
markatuak	 dauden	 hainbat	 erabaki,	 interes,	 hautu...	
ezin	dizkiogu	zoriari	edo	naturari	egotzi.

Onartezina	 da,	 agintari	 talde	 batek,	 gizonezkoak	 ge-
hienak,	 eta	 elizako	 hierarkiak	 (gizonezkoak	 guztiak),	
emakumeoi	egin	behar	duguna	inposatzea,	emakumeok	
tuntuntzat	hartuz,	geure	erabaki	propioak	hartzeko	gai	
izango	ez	bagina	bezala.

Beraz,	gazteekin	erabakiak	hartzeko	gaitasuna	lantzea	
ezinbestekoa	 da,	 horiek,	 modu	 aske	 batean	 hartzen	
ikasteko.	 Horrela	 gazteek	 ardura	 eta	 autoestimua	
garatzeko	aukera	izango	dute.

Baloreetan	 oinarritutako	 hezkuntza	 batek,	 ondorengo	
belaunaldiei	 demokratikoagoak,	 berdinak	 eta	 inklu-
siboak	 izaten	 lagunduko	 die.	 Era	 berean,	 hezkuntza	
sexual	egoki	batek	bitartekoak	eskainiko	dizkie	euren	
sexualitatea	 modu	 aske	 eta	 ez	 estereotipatu	 batean	
bizitzeko	eta	nahi	gabeko	haurdunaldiak	ekiditeko	 la-
gunduko	 du.	 Horretarako	 legeak	 herritarren	 nahi	 eta	
beharrei	erantzun	behar	die.Tamalez,	geure	agintariek	
badakite	 non	 azpimarratu:	 hezkuntzan,	 LOMCE	 legea-
ren	 ezartzeari	 esker	 genero	 ikuspuntutik	 atzerapen	
handiak	 emanez,	 osasungintzan	 eta	 emakumeen	 gor-
putzari	buruzko	erabakiak	hartzen.

Lege	 atzerakoiak	 onartu	 eta	 murrizketa	 politikak	 di-
rauen	bitartean,	belaunaldi	berriek	nekez	erabaki	ahal	
izango	dute	libreki,	modu	autonomo	eta	arduratsuan.	
Bai	 aukera	 akademiko,	 lanbide	 eta	 bizitzan	 oroko-
rrean.•

Martxoak 8

Nik, nire erabakia!

hezkid
etza 
da bide

a!

Martxoak 8
Emakumeen Nazioarteko Eguna

Emakumeak 

eta erabakitzeko 

gaitasuna
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Sinadurez josiko dugu 
fracking-engandik babestuko 
gaituen herri erantzuna
Jakin	badakigu	azkenaldian	frackingaren	inguruko	albiste	
gutxi	egon	direla	gure	inguruan;	zulatzaileek	euren	planak	
aldatu	 dituztenaren	 seinale.	 Hala	 ere,	 frackinga	 geldirik	
egotetik	oso	urrun	gaude.	Gaur	egun,	ikerketa	baimenak	
eta	 frackingaren	 bidez	 egingo	 diren	 putzuen	 eskaerak	
bere	ibilbidea	jarraitzen	dute,	Madrilen	daude,	Ingurumen	
Inpaktuen	 Deklarazioen	 zain.	 Aurreikusi	 daitekeenaren	
arabera,	 2014.	 amaieran	 edo	 2015aren	 helduko	 dira	
baimenak	 eta	 horren	 ondoren	 zulatzen	 hasteko	 asmoa	
dute.	 Frackinga	 gu	 guztiok	 salbatuko	 gintuen	 miraria	
izatetik,	 ozen	 iragartzen	 zutena,	 isilik	 kudeatzen	
jarraitzeko	kontu	batera	garatu	da.	Aldaketa	honek,	baina,	
arrazoi	 bakarra	 du	 atzetik:	 herriaren	 kontrako	 jarrera.	
Hori	 dela	 eta,	 Herri	 Ekimen	 Legegile	 honen	 garrantzia	
agerian	utzi	digute:	ezingo	dituzte	euren	plan	zulatzaile	
eta	suntsitzaileak	aurrera	eraman	gu	guztion	artean	herri	
erantzun	ozena	eraikitzen	badugu.	

Inguruko	 lurraldeetan	 frackinga	 debekatzeko	 legeak	
egon	izan	dira.	Orain	abiatu	den	kanpainak	antzeko	bidea	
jorratu	 nahi	 du.	 Antzekoa,	 proposatzen	 dugun	 legea	
Euskal	 Autonomi	 Erkidegoan	 frackinga	 debekatzeko	
helburua	duelako,	baina	zeharo	ezberdina	gure	kasuan	
herri	partaidetzaren	bidez	sustatu	nahi	dugulako.	Herri	
Ekimen	 Legegilearen	 formula	 aukeratuta,	 martxoaren	
erditik	uztaileko	erdira	arte	gutxieneko	30.000	sinadura	
bildu	beharko	dira,	testua	legebiltzarren	sartu	dadin	eta	
bertako	tramitazioa	abiarazteko.	

Horretarako	 ildo	 ezberdinak	 jorratuko	 dituen	 kanpaina	
abiarazi	 dugu.	 Lehenik	 eta	 behin,	 mugimendu	 honen	
zutabeetako	 bat	 diren	 eragileen	 konpromisoa	 behar	
dugu.	 Borroka	 honi	 babesa	 adierazitako	 eragileekin	
harremanak	abiatu	ditugu,	bakoitzak	bere	eremutik	eta	
ohikoak	 dituen	 moduekin	 mugimendu	 honi	 bultzada	
emateko.	 Eragileen	 eta	 pertsonen	 konpromisoarekin	
lortuko	 baitugu	 leku	 anitzera	 heltzea	 eta,	 sinadura	
aitzakia,	herri	erantzuna	eraikitzea.	

Horrez	 gain,	 Herri	 Ekimen	 Legegilea	 abiarazten	 dugu	
frackingaren	arazoa	azken	txokoraino	eramateko	asmoz.	
Horretarako	 kalean	 lan	 aparta	 egin	 beharko	 dugu:	
herriz	 herri	 aritu,	 hitzaldiak	 eman,	 informazioa	 banatu	
edota	 jendea	 elkartzen	den	 leku	 eta	 jaietan	 presentzia	
izan.	 Azkenik	 ere,	 estrategikoa	 izango	 den	 elkargune	
eta	 informazio-gunea	 ireki	 dugu	 Gasteizen.	 Kanpaina	
honek,	 hortaz,	 laguntza	 modu	 ezberdinak	 eskatzen	
ditu:	 zabalduko	 ditugun	 sinadura-orriak	 zuen	 inguruko	
lagunen	 sinadurekin	 betetzen,	 antolatzen	 dituzuen	
ekitaldietan	guri	txoko	bat	irekitzen	edota	gurekin	batera	
txoko	ezberdinetara	heltzeko	asmoa	betetzen.	

Beraz,	 abian	 da	 frackinga	 debekatzea	 xede	 duen	 Herri	
Ekimen	Legegilea.	Beharrezkoak	diren	30.000	sinadurak	
lortzeko	 borondate	 irmoa	 dugu	 eta	 aukera	 badago	
hortik	 gora	 ahalik	 eta	 sinadura	 gehien	 jasoko	 ditugu.	
Modu	 honetan,	 herri	 erantzun	 ozena	 lortzen	 badugu,	
Legebiltzarreko	 alderdi	 politikoek	 agerian	 utzi	 beharko	
dute	frackingaren	inguruan	duten	asmoa,	horretarako	bi	
aukera	izanda.	Bata,	Ekimenak	aurrera	eginez	gero	herriak	
eskatzen	 duen	 frackingaren	 debekua	 onartzea	 edota	
bigarrenik,	 etsi-etsian,	 erregai	 fosilen	 bide	 agortuaren	
alde	apustua	egin	argi	izanda	ordezkatu	beharko	luketen	
gizarte	horren	nahietatik	oso	urrun	daudela.	

Gure	ama-lurra	suntsitzen	duen	energia	eredu	honetaz	
nazkatuta	 gaudela	 esateko	 garaia	 da.	 Zuon	 guztion	
konpromisoari	esker,	sinaduraz	sinadura,	zuena	eta	zuen	
inguruko	 jendearenak	 bilduta,	 frackinetik	 salbatuko	
gaituen	herri	erantzuna	eraikiko	dugu.•

Dakizuenez, Frackingaren aurkako plataformek abian jarri dute Euskal Autonomi 

Erkidegoan frackinga debekatzeko helburua duen Herri Ekimen Legegilea. STEE-

EILAS-ek bat egiten du egitasmo honekin eta gure laguntza emango diegu plataformei 

ikastetxeetan eta afiliatuen artean horren informazio zabalduz. Dagoenekoz, gure 

egoitzetan eskura dituzue kanpainaren materiala eta sinadurak biltzeko agiriak. Ez 

da esan beharrik zure sinadura ere eskatzen dizugula! Ondoren, mugimendu honek 

egindako artikulua doakizue.

giza mugimenduak
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Gaza’s	 Ark	 proiektuaren	
bitartez	 Gazako	 arrantza	 itsasont-
zi	 bat	 kargaontzia	 bihurtzeko	 as-
moarekin	 birmoldatzen	 ari	 da.	 Its-
asontzi	hau	birmoldatzen	ari	diren	
langileak	 bertakoak	 dira	 eta	 baita	
erabiliko	 diren	 beste	 baliabideak	
ere.	 Nazioarteko	 eta	 Palestinako	
tripulazioa	 Gazan	 itsasoratuko	
da,	 Mediterraneoan	 nabigazio-
rako	 itxi	ta	 dagoen	 portu	 bakarre-
tik.	 Itsasontzi	 honek	 nazioarteko	
erosleen	 produktu	 palestinarrak	
eramanez	 merkatari	tza-akordioak	
bete	 ahal	 izango	 ditu	 eta,	 horrez	
gain,	blokeoa	ilegal	eta	gizagabea-
ri	aurre	egiteko	aukera	izango	du.

Honekin	 batera,	 proiektuak,	
ontzi	gin	tza-eraikuntzarako	 lagun-
tza	 ematen	 du.	 Azken	 urteetan	
blokeoaren	 ondorioz	 ontzigintza	
ia	ia	desagertu	egin	da	Gazan	eta	
honek	 ondorio	 larriak	 ekarri	 ahal	
ditu	datozen	belaunaldietarako.

Proiektu	 honek	 beste	 onura	 ba-
tzuk	 ere	 ekartzen	 dizkio	 Gazako	
herriari.	Alde	batetik	Gazako	arti-
sauen	eta	nekazarien	produktuak	
saltzeko	aukera	izatea	munduan,	
eta	beste	batetik	Gazako	marine-
lek	itsason	tziak	eta	tresneria	era-
biltzen	 trebatzeko	 aukera	 izango	
dute.

Komertzio	 eta	 lan	 arloan	 Israele-
kiko	 duen	 menpekotasuna	 dela	
eta	 mugen	 itxierak	 lurralde	 oku-
patuetan	 zuzenki	 eragiten	 du.	
Gazan,	 horrek	 guztiak	 langabezi	
tasa	 altuak	 izatera	 (%70)	 dara-
matza,	 diru	 sarrera,	 kontsumo	
eta	 aurrezkiak	 gutxiagotzera	 eta	
ondorioz,	 bizi	 kalitatearen	 behe-
rakada	itzela	eta	pobreziaren	go-
rakada.	

Egia	 bada	 ere	 proiektuak	 Gazan	
bizi	den	langabezi	larria	ekiditeko	
apur	bat	laguntzen	duela,	jendea	

Gazako Arka: 
itxaropena eraikiz

jendarte mugimenduak

kontratatuz	itsasontzia	birmolda-
tzen	 eta	 merkatariei	 beraien	 pro-
duktuak	 zabaltzen,	 proiektuaren	
helburu	 nagusia	 Israelek	 ezarri	
duen	blokeoa	era	baketsu	batean	
salatzea	da.

STEE-EILASek	 bat	 egiten	 du	
proiektu	 honekin	 eta	 bermea	
eman	 dio	 berari.	 Bide	 batez,	
STEE-EILASek	 zenbait	 produktu	
erosteko	 konpromisoa	 hartu	 du	
Euskal	 Herriko	 beste	 eragile	 ba-
tzuekin	batera.	Azkenik,	berriro	sa-
latu	nahi	dugu	Palestinak	jasatzen	
ari	den	blokeoa	eta	APARTHEIDa.

Info	+:	www.GazaArk.org
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eilastasuna

2013an	 eraman	 diren	 14	
proiektuak	 nola	 joan	 ziren	 azaldu	
zuten	eta	eguneroko	bizitzan	dituzten	
arazoei	 aurre	 egiteko	 Eilastasunako	
dirua	zertan	erabiltzen	duten	ere.

Banan-banan,	2014-15rako	aurkezten	
diren	proiektuak	azaldu	ziren.	Haieta-
tik	1	berreskuratu	dugu,	Chiapasekoa	
hain	zuzen	ere,	pasa	den	urtean	gal-
du	 genuelako,	 nahiz	 eta	 aurreko	 ur-
teetan	haiekin	proiektuak	izan.	Beste	
guztiak	iazko	elkarteek	aurkeztutako	
proiektuak	dira.	

Orokorrean	 proiektuetako	 ardura-
dunekin	hartu	emanak	onak	dira	eta	
Euskal	Herritik	hainbat	lagun	proiek-
tuak	bisitatu	dituzte.	Proiektuak	eta	
herrialdeen	 egoera	 bisitatu	 zuten	 bi	
pertsonek	beraien	esperientzia	kon-
tatu	 zuten	 asanbladan;	 batak	 Hon-
duraseko	 hauteskundeetan	 nazioar-
teko	 behatzaile	 moduan	 izandako	
esperientzia	 eta	 besteak	 Palestinan	
brigada	 batean	 bizi	 izandakoa	 kon-
tatu	zuten.	Gainetik	aurkeztu	ziguten	
ere	Saharako	errefuxiatuen	ibilbidea	
komiki	batean.

Ikastetxe	 publiko	 bateko	 zuzendari-
tza	taldekide	bat	ere	etorri	zen	bere	
ikastetxean	 datorren	 urtetik	 aurrera	
proiektu	batekin	ikasleak	lanketa	bat	
egingo	dutela	azaltzea.	Egia	da	ikas-
tetxe	 batzuk	 daudela	 Eilastasunako	
proiektu	batzuekin	lanean	baina	da-
torren	 urtetik	 aurrera	 ikastetxe	 ge-
hiagoen	 inplikazioa	 nahiko	 genuke	
aberasgarriagoa	izateko.	

asanblada

Otsailaren 21ean 
Gasteizen Eilastasunako 
asanblada egin genuen 
eta bertan herri 
hezkuntzarekin erlazioa 
daukaten 15 proiektu 
solidario onartu 
ziren. Asanbladan 27 
Eilastasun kide egon 
ginen eta hauen artean 
bultzatzaile lanak egiten 
ari direnak proiektuei 
buruz hitz egin ziguten. 
Proiektu hauek El 
Salvador, Guatemala, 
Txile( Maputxeen 
lurraldean), Chiapas 
(Mexiko), Palestina 
eta Tindufen Saharar 
errefuxiatuak dauden 
kanpamentuetan daude 
kokatuta. 

Proiektu	 batzuetako	 arduradun	 ba-
tzuk	ere	urtean	zehar	bisitatu	eta	hi-
tzaldi	batzuk	eman	dizkigute	eta	he-
mendik	 aurrera	 ikastetxeetan	 edota	
sindikatuan	 egingo	 diren	 ekimenak	
handitzea	 izango	 da	 helburu	 nagu-
sienetako	bat.

34000	 euro	 izan	 ditugu	 proiektu	
hauen	 artean	 banatzeko	 eta	 asan-
bladan	 onartu	 zen	 zenbat	 diru	 ba-
natu	 behar	 zen	 proiektu	 bakoitzari,	
2.000	 euro	 eta	 2.300	 euro	 artean.	
STEE-EILASen	 diru	 sarrera	 gordi-
nen	 %1az	 eta	 bazkideen	 ekarpenez,	
5	 euro	 hilabeteko,	 osatuta	 dago	 Ei-
lastasuna	Fondoko	dirua.

Urtean	 zehar	 egoitzara	 heltzen	 zai-
zkigun	 proiektuetako	 edo	 kokatuta	
dauden	 herrien	 berriak	 Eilastasuna-
ren	 blog-ean	 eskegitzen	 direla	 ere	
aipatu	 zen.	 Helbidea	 eilastasuna.
wordpres.com	da.

Internazionalismoaren	 omenez	 topo	
egin	 zuten	 asanblada	 bukatuta	 ba-
zkaltzera	 joan	 ziren	 eilaskideak.	
BIBA	ZUEK!•
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Egoitza Berria!

www.stee-eilas.org

Mobilizaziotarako materiala
Gogorarazi	nahi	dizuegu	zuen	eskolan	edo	herrian	burutzen	ari	
zareten	elkarretaratze,	manifa,	pankarta	edo	delakoetan	erabiltzeko	
euskarriak	gure	egoitzetan	eskuratu	ditzakezuela.

Kartelak, eskuorriak, 

tirak, kamisetak eta txapak:

Deitu gure egoitzetara!!!


