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Zenbaitetan	egurtu	ere	egiten	duela	esan	nahi	dugu.	Azken	
hilabetean	izan	dugu	horren	bi	adibide	garbiak:	Helduen	Hezkuntzako	
zentroei	luzatutako	erasoa	eta	hezkuntza	arrazoiengatik	eskatutako	zerbitzu	
eginkizunen	inguruko	erabaki	arbitrarioak.

Helduen Hezkuntzaren	kasuan	argi	utzi	du	Hezkuntza	Sailak	murrizketen	
jarraipenak	garrantzi	handiago	duela	eskaintza	egokia	egitea	baino.	
Berriro	ere	jartzen	dira	zenbakiak	aurretik	beste	guztia	baldintzatzeko.	
Onartezina	da	etengabeko	aurreztu	behar	horretan	oraingoan	ere	populazio	
sektore	ahulenak	zigortzea;	ez	dezagun	ahaztu	krisi	garai	hauetan	are	eta	
beharrezkoago	dela	formazio	egokia	eskaintzea	ondorio	horiek	gogorren	
pairatzen	dutenei,	gazteak	eta	etorkinak	kasu.

Zerbitzu Eginkizunen	gaian,	berriz,	Lakuan	erabaki	zikoitzak	hartu	dituzte	
hauetako	asko	bertan	behera	utziz,	kasu	gehienetan	lurraldeko	planifikazio	
batzordeen	borondatearen	aurka.	Inolako	arrazonamendurik	izan	ez	duen	neurri	
estu	eta	arbitrarioak	kalte	nabarmenak	eragingo	ditu	ikastetxe	askotako	proiektu	
eta	funtzionamenduan,	eta	baita	lankide	askoren	egoeran	ere.

Lanpostu zerrenden	gaia	ere	pil-pilean	dugu	ekainean	eta	Hezkuntza	Sailak	
“de	facto”	jarraituko	du	aplikatzen	ratioaren	%10eko	igoera,	talde	bikoizketak	
ukatuz.	Hori	al	da	Madrildik	inposatutako	ratio	handitzeari	aurre	egiteko	
bidea?	Matrikulak	berriro	gora	egin	duen	honetan	ez	dago	plantillaren	
handitzerik	eta	batetik	bestera	mugituko	dituzte	lanpostuak,	behar	berriei	
orain	arteko	baliabideekin,	inolaz	ere	nahikoak	ez	direnak,	erantzunez.	

Esleipenen	dantza	ekainaren	azken	hamabostaldian	hasiko	da	eta	ez	da	
amaituko	abuztuaren	amaiera	arte.	Aitzakia	merkeak	medio,	berriro	ere	
milaka	lankidek	uztaila	eta	abuztu	osoa	euren	lanpostua	zein	izango	den	jakin	
gabe	pasako	dute.	Arduragabekeria	eta	utzikeria	dira	bururatzen	zaizkigun	
adjektibo	leunenak.	

Eta	LOMCErekin zer?	Hemen	ez	dela	aplikatuko	esan	eta	esan	ari	da	Eusko	
Jaurlaritza…	baina	Madrilekin	ari	da	negoziatzen	bitartean.	Zer?	Ez	dakigu.	
Beraiek	bai?	Guk	dakiguna	zera	da,	legearen	artikulu	jakin	batzuei	jarri	dietela	
helegitea	eta	Hezkuntza	Ministerioarekin	adostu	dutela	sei	hilabeteko	epean	
negoziazioak	burutzea,	ondo	bidean,	helegiteak	erretiratzeko	konpromisoaz.	
Esan	ez	dutena	da	ea	zergatik	ez	dieten	helegiterik	jarri	beste	batzuei.	Adibide	
batzuk	aipatze	aldera,	hezkuntza	publiko	eta	pribatuari	trataera	berbera	
ematen	dieten	zenbait	gai	(eskola	eskaintza	eta	ikastetxe	sarea	zehazteko	
irizpideak,	lurrak	eta	laguntzak	eraikinak	egiteko…),	zuzendarien	aukeraketa	
prozesuari	buruzkoa,	emaitzak	publiko	egitea	baimentzea...	Agian	Heziberri 
2020	egitasmoa	garatzeko	horrelako	irizpideak	garatu	nahi	dituztelako?	

Ez dugu gustuko	gai	hauen	inguruan	Eusko	Jaurlaritzak	daraman	jokaera,	
berdintasun	faltsuak	naturaltzat	eman	nahi	dituelako	eta	ez	duelako	Euskal	
Eskola	Publikoa	euskal	hezkuntza	sistemaren	ardatz	nagusitzat	hartzen.	
Hitzen	garaia	aspaldi	amaitu	zen.	

Zerbitzu	publikoetan,	hezkuntza	publikoan	lehentasunezko	inbertsioak	egiteko	
garaia	da,	eskola	komunitateari	entzuteko	garaia	da.	Aspaldidanik	aldarrikatu	
dugun	moduan,	LAN BALDINTZAK HOBETZEKO ETA ESKOLA PUBLIKOA 
INDARTZEKO GARAIA DA.	Ez	dugu	etsiko.•	

Eusko Jaurlaritzaren 

utzikeriak guztion eskolan

editoriala

Escuela Pública 
y negligencia  
del Gobierno Vasco

Con demasiada frecuencia se 
mueve entre la negligencia 
y los ataques a la enseñanza 
pública la actitud del Gobierno 
Vasco. Las últimas sacudidas se 
han centrado en las plantillas 
de los centros de enseñanza 
de adultos, aplicando medidas 
restrictivas a la hora de 
definir la oferta educativa de 
los mismos, y en decisiones 
arbitrarias en relación a 
las comisiones de servicio 
por motivos docentes. Han 
puesto en peligro numerosos 
proyectos educativos y el 
funcionamiento de diversos 
centros con una medida 
restrictiva sin ningún tipo 
de explicación. No son las 
únicas. La elaboración de las 
plantillas para el próximo 
curso va a volver a traer 
respuesta insuficiente, pues, 
como mínimo, el aumento de 
matrícula y de necesidades 
no va a traer consigo ningún 
aumento de plantilla.

Lo de la LOMCE raya el 
absurdo. Sus manifestaciones 
públicas de posición contraria 
a la misma y de no aplicación 
se están dando al mismo 
tiempo que el compromiso 
acordado con Wert de negociar 
durante seis meses los artículos 
recurridos y la posible retirada 
de dichos recursos. 

Va siendo hora ya de pasar 
a los hechos, de fortalecer 
la Escuela Pública Vasca y 
mejorar las condiciones de sus 
trabajadoras y trabajadores.
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Hezkuntza Sailerako	lan	
egiten	 dugunok,	 bi	 taldetan	 gaude	
dugun	kontratu	motaren	arabera:

•		Funtzionarioak:	 hemen	 daude	
karrerako	 funtzionarioak	 (oposa-
ke	ta	 gainditu	 dutenak)	 eta	 ordez-
koak.	 Karrerako	 funtzionarioen	
erdia	 MUFACEkoa	 da.	 Beste	 erdia	
eta	 ordezkoak,	 Gizarte	 Seguran-	
tzakoak.

•		Lan	 legepeko	 kontratua	 dutenak,	
hots,	 laboralak.	 Hemen	 daude	
Hezkuntzako	 hezitzaileak	 (oposa-
keta	 gainditu	 dutenak	 eta	 ordez-
koak),	 hainbat	 irakasle	 (publiko	
egindako	 ikastetxeetatik	 etorrita-
koak	 eta	 erlijiokoak)	 eta	 garbiketa	
eta	sukaldaritzako	langileak.	

Bigarren	 talde	 honen	 langile	 guztiak	
Gizarte	Segurantzakoak	dira,	eta	fun-	
tzionarioek	ez	bezala,	erretiro	partziala	
hartzeko	aukera	dute.	2018	arte	jubila-
zio	mota	hau	hartzeko	ondoko	baldin-	
tzak	bete	behar	dituzte:

•	61	urte	beteta	izatea.

•	30	urte	kotizatuta	izatea.

•		Azken	 sei	 urteak	 jarraian	 Hezkun-	
tza	Sailan	kotizatuta	izatea.

Modalitate	 honetan,	 65	 urte	 bete	
arte	 geratzen	 diren	 4	 urteetan	 lan	
jardunaldiaren	%25	egin	beharko	du,	
soldataren	 %100	 kobratzen.	 Gero,	
pentsioa	 kobratzeko,	 Gizarte	 Segu-
rantzako	 arau	 orokorrak	 aplikatuko	
zaizkio.	 Egoera	 2019tik	 aurrera	 kas-
kartuko	da:

•		Jubilatzeko	ohiko	adina	(65-67	urte)	
baino	4	urte	gutxiago	behar	dira.

•	33	urte	kotizatuta	izatea.

Entre los y las trabajadoras 
de Educación, la posibilidad 
de la jubilación parcial está 
limitada al personal laboral: 
educadoras/es, profesorado 
de centros publificados y de 
religión, y personal de coci
na y limpieza. 

Gracias a los acuerdos fir
mados en marzo, las 230 
personas que cumplirán 61 
años hasta 2018, podrán 
jubilarse con 30 años coti
zados y los seis últimos en 
la empresa. Trabajarían has
ta cumplir 65 haciendo un 
25% de la jornada anual. A 
partir de 2019 se precisarán 
33 años cotizados y que fal
ten 4 para la jubilación ordi
naria; la jornada estará entre 
el 50% y el 75%.

STEE-EILAS se plantea la 
necesidad de luchar en dos 
direcciones: que no empeo
ren las condiciones a partir 
de 2019, y la extensión, sin 
renunciar a otros plantea
mientos y a pesar de los 
obstáculos legales, también 
al funcionariado, de carre
ra o interino, que no tiene 
acceso a esta jubilación par
cial, mediante la aplicación 
de reducciones de jornada, 
laboral y/o lectiva. Ahora, 
hace falta voluntad política, 
para hacer frente a la ten
dencia general de recortes 
que sufrimos. 

Erretiroa III: 
Erretiro partziala

•		%50	 eta	 %75	 arteko	 jardunaldia	
egin	beharko	da,	salbuespen	gutxi-
rekin.

2019ko	aldaketa	honek	 laboralen	ge-
hiengoari	 afektatuko	 dio:	 3.000	 bai-
no	 gehiago	 langileen	 artean,	 230ek	
bakarrik	beteko	dituzte	61	urte	2018an	
edo	 lehenago.	 Gainera,	 daramagun	
lan	 baldintzen	 okertzeko	 abiadura	
ikusita,	 ezin	 ziurtatu	 bost	 urte	 barru	
beteko	dutela	orain	agindutakoa.

STEE-EILAS-en,	langile	laboralek	2018	
arte	 duten	 aukera	 hau	 positiboki	 jo-	
tzen	 dugu.	 Horregatik	 mahai	 oroko-
rrean	 erabakitakoa	 ontzat	 ematen	
dugu	eta	2014ko	martxoan	Batzorde	
Paritarioan	 hori	 aplikatzeko	 akor-
dioa	 adostu	 eta	 sinatu	 dugu.	 Baina,	
dagoen	 joera	 murriztailearen	 kontra	
joanez,	hurrengo	bi	norabideetan	bo-
rrokan	jarraitu	behar	dugu:

•		2.019-tik	 aurrera,	 erretiro	 partziala	
hartzeko	baldintzak	ez	okertzea.

•		Gero	 eta	 gehiago	 diren	 Gizarte	
Segurantzako	 funtzionarioei	 eta	
ordezkoei	 antzeko	 jubilatzeko	 au-
ke	ra	 ere	 eskaintzea,	 beste	 plan-
teamenduei	 uko	 egin	 gabe.	 Fun-	
tzio	 Publikoan	 egun	 dugun	 lege-
diarekin	 ezin	 da	 erretiro	 partziala	
bera	 aplikatu,	 baina	 seguru	 gaude	
boron	date	 politikoa	 izanez	 gero,	
antzeko	 eragina	 izango	 luketen	
neurriak	 har	 ditzakeela,	 jardunal-
diak	 (lanekoak	 edota	 lektiboak)	
murrizten,	adibidez.•

Gizarte Segurantzako Lan legepekoei 
bakarrik dagokie, eta behar diren 
baldintzak laster kaskartuko dira. 
Baina momentuz, langile hauentzat 
aukera ona da; agian beste askorentzat 
eredu baliogarria.

erretiroa
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La comunidad educativa, en cambio, no está 
tranquila ante la inminente puesta en marcha de la 
LOMCE. Prueba de ello son las iniciativas surgidas 
desde distintos agentes promoviendo la actitud 
de rechazo, solicitando a las autoridades la no 
aplicación y dando pasos en la creación de nuestro 
propio sistema educativo.

Entre otras, “Gure Gida”, “LOMCErik gabeko he-
rria” y “Por una Escuela Pública Vasca democrática”.

Es imprescindible el compromiso de toda la 
comunidad educativa, sociedad y administración para 
hacer frente a la LOMCE y defender la Educación 
Pública como eje fundamental del sistema educativo.

Os animamos a tomar parte activa en las iniciativas 
dinámicas para hacer frente a tan retrógrada ley.

LOMCE, HEZIBERRI 2020… 
eta 2014-15 
ikasturtean ZER?
2013-14 ikasturtea	 bukatzear	 dago	 eta	
ikastetxe	gehienetan	hurrengoa	antolatzen	ari	dire-
nean,	Eusko	Jaurlaritzak	aldaketarik	ez	dela	egongo	
adierazten	 jarraitzen	 du.	 Madrildik,	 berriz,	 irailaren	
batean	 estatu	 osoan	 LOMCE	 legea	 aplikatuko	 dela	
esaten	dute.

Zer	egin	beharko	dugu	gure	ikastetxeetan?

Antolaketari	 dagokionez,	 zikloak	 errespetatuko	 al	 dira?	
Erlijio	 edota	 baloreen	 ikasgaien	 artean	 aukeratu	 beharko	
dute	ikasleek?	Kanpoko	azterketak	egongo	dira?	Jarraituko	
dugu	 gure	 lana	 antolatzen	 ikasleen	 konpetentzietan	
oinarriturik	edota	azterketak	gainditu	ahal	izateko,	ikasgai	
bakoitzaren	 edukien	 transmisioan?	 Nola	 onartuko	 dira	
urteko	planak?	Jarraituko	dute	Organo	Gorenek	orain	arteko	
izaera	 eta	 funtzioaz?	 Eta	 klaustroak?	 Erabakietan	 parte	
hartzeko	aukera	izango	dugu	ikastetxeetako	langileek?

Kezka	handiz	ikusi	dugu	datorren	ikasturterako	hasierako	
ebazpenetan	 jaso	 nahi	 diren	 zenbait	 atal,	 natur	 zientzia	
eta	 gizarte	 zientzien	 banaketa	 edota	 erlijioa	 eta	 honen	
ordezkoa	 ebaluatu	 behar	 izana.	 Hori	 ez	 al	 da	 LOMCE	
aplikatzea?	

Zein	 izango	 da	 erreferentziazko	 curriculuma?	 Eusko	
Jaurlaritzak	 hemengoa	 garatzen	 ari	 da	 HEZIBERRI	 2020	
proiektuaren	 bidez.	 Berriro	 ere	 hezkuntzako	 zenbait	
eragile	 alboratu	 ditu	 Hezkuntza	 Sailak,	 langileon	
ordezkariak,	besteak	beste,	Madrilen	LOMCErekin	gertatu	
zen	 moduan.	 Nola	 egingo	 dio	 aurre	 Werten	 Curriculum	
Dekretuari?

Eskola	 komunitatea	 ez	 dago	 horren	 lasai,	 ezta	 jen-
dartea	ere,	horren	lekuko	herri	eta	ikastetxe	askotan	
gaia	 lantzeko	 antolatzen	 ari	 diren	 mahai	 inguruak	
edota	debateak.

Aurre	 egiteko,	 eragile	 desberdinak	 proposatutako	
ekimen	ugari	azaltzen	ari	dira.	Ekimen	horiek	guztiak	
gidatu	 dituzten	 hiru	 ardatz	 nagusiak	 LOMCEri	 EZ	
esatea,	 agintariei	 ez	 aplikatzeko	 konpromisoak	
exijitzea	 eta	 gure	 hezkuntza	 sistema	 propioaren	
aldeko	urratsak	ematea	izan	dira.	Besteak	beste:	

•	Euskal herrian gure hezkuntza eraiki	plataformak	
sortutako	“Gure	Gida”.

•	 Hezkuntza plataformen topagunearen	 eskutik	
“LOMCErik	gabeko	herria”.

•	 Euskal Eskola Publikoa Gaur Bihar plataformak	
(EHIGE,	BIHE	eta	SAREAN)	“Euskal	Eskola	Publi-
koa	 Haratago”	 dokumentua	 eta	 “Euskal	 Eskola	
Publiko	demokratikoaren	alde”	kanpaina.

Ezinbestekoa	 da	 hezkuntza	 komunitate	 osoaren	
konpromisoa,	 jendartearena	 eta,	 aginte	 organoen	
babesa	 eta	 adostasuna.	 Hartuko	 al	 du	 Jaurlaritzak	
LOMCEri	uko	egiten	dietenei	zigor	neurriak	ez	ezar-
tzeko	 konpromisoa?	 Ez	 dirudi	 gehiegi	 eskatzea	 de-
nik,	baina	eskola	komunitateak	Hezkuntza	Sailari	exi-
jitzen	diona	LOMCEri	aurre	egin	eta	ez	aplikatzea	da.

Guztiok	 egin	 behar	 diogu	 aurre	 LOMCEri	 zerbitzu	
publikoak	 eta	 hezkuntza	 publikoa	 defendatzeko	
eta	 sustatzeko,	 horiek	 direlako	 eraiki	 behar	 dugun	
sistemaren	ardatz	nagusiak.

Horregatik	hezkuntzako	langileak,	familiak,	ikasleak	
eta	 herritar	 guztiak,	 bakoitzak	 bere	 tokian	 eta	 bere	
erantzukizunetik,	ekimen	hauetan	edota	tokian	toki-
ko	 sortutakoetan,	 aktiboki	 parte	 hartzera	 gonbida-
tzen	ditugu.•
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Honi guztiari	beste	lanpostu	bat	izateagatik	orain	
arte	sisteman	modu	aktiboan	ez	zeudenak	gehitu	behar	
ditugu:	 ikastetxe	 pribatuetan	 daudenak,	 Haurreskolak	
Partzuergoan	 lanean	 ari	 direnak,	 ikasketak	 egiten	
daudenak,	 umeen	 zaintzagatik	 suspension	 transitorian	
daudenak...	Beraz	ordezkoen	zerrendak	ez	dira	errealak	
hurrengo	 ikasturterako	 lanean	 hasteko	 posibilitateak	
zeintzuk	 diren	 kalkulatzeko	 garaian	 baina	 zaila	 da	 hori	
onartu	 eta	 gure	 aukerekin	 fantaseatzeari	 uztea.	 Azken	
urteetan	gainera	Pribatuko	langileak	publikara	pasatzeko	
joera	 gero	 eta	 handiagoa	 izaten	 ari	 da,	 urte	 batzuk	
estabilitatea	 eskeintzen	 dien	 lanpostu	 batean	 pasa	
ondoren,	 ordezkoen	 araudiko	 abantailez	 aprobetxatuz	
publikarako	 jauzia	 ematen	 dute.	 Normalean	 bakante	
bat	hartzen	dute	gainera,	ordezkapenen	hasierako	bide	
malkartsu	eta	gogorra	pairatu	gabe.	Bitartean	hasieratik	
publikaren	 aldeko	 apustua	 egin	 dutenak	 zerrendan	
aurrera	 egin	 beharrean	 atzeruntz	 pausu	 txikiak	 ematen	
dituzte.

Birbaremazio	 prozesu	 honek	 hurrengo	 ikasturterako	
langile	 bakoitzak	 egingo	 duen	 aukeraketa	 egiteko	 ba-
lio	du	baina,	dugun	araudia	eta	esleipen	telematikoaren	
prozedurak	 sortzen	 dituen	 arazoak	 ikusita,	 lurralde	
historikoz	 eta	 lanaldi	 motaz	 aldatu	 daiteke	 beste	 epe	
batean.	Hainbeste	epe,	aukeraketa	eta	prozedurarekin	
askotan	sisteman	galtzeko	arriskua	ere	badago	eta	gero	
irailean	sorpresa	itzela	jasotzeko	arriskua	ere.

	 Lanpostua	 lortzeko	 prozesua	 gainera	 uda	 osoan	 ze-
har	 luzatzen	 da,	 eta	 telematikoki,	 munduko	 edozein	
txokotatik	 (interneterako	 sarbidea	 izan	 ezkero,	 noski)	
aukeraketa	 egin	 daitekeela	 esanez,	 goxoki	 pozoindua	
saldu	digute.	Baina	abuztuan	ez	da	ba	gure	opor	hila-
betea?	Noiz	deskonektatu	eta	deskantsatu	behar	dute	
ordezkoek	ba?	Administrazioak,	 langileon	kexak	 isiltze	

Urteroko Burukominak ordezkoentzat

esleipenak

aldera	txosten	bat	atera	zuen	zergatik	ez	diren	esleipen	
telematikoak	uztailean	egiten	azalpenak	emanez.	Bertan	
esaten	ziren	arrazoiak	ez	ziren	batere	objetiboak	eta	lan-
gilea	bigarren	maila	batean	uzten	zuen.

Aldi	 berean	 erlijioko	 zerbitzuak	 gainontzekoekin	 pare-
katu	 dira,	 ideologi	 konkretu	 bat	 izateagatik	 kontrata-
tuak	izan	diren	maisu-maistrak	edo	lizentziatuak,	“misio	
kanonikoa”	 edukitzeagatik,	 administrazioko	 langileak	
bezala	kontsideratzen	dira.	Modu	honetan	elizak	irakas-
kuntza	publikoan	bere	ideologiako	jende	gehiago	izate-
ko	aukera	du.	Irakaskuntza	laikoaren	alde,	erlijioa	esko-
la	orduetatik	kanpora	ateratzeko	garaia	da.

Ez	 ditugu	 ahaztu	 behar	 Haurreskolak	 Partzuergoan	 la-
nean	dauden	pertsonak	entitate	publiko	batean	lan	egi-
ten	dutela	eta	hezkuntza	publikako	zerrendetan	ez	zaie	
zerbitzurik	 kontatzen	 egiten	 duten	 lanagatik.	 Bestalde,	
partzuergoa	 eta	 publika	 bi	 norabidetako	 errepidea	 da	
eta	une	honetan	haur	hezkuntzan	lanean	dauden	pertso-
nek	partzuergora	pasatu	nahi	badute	ez	dizkiete	meritu-
rik	kontatzen.	Guzti	hau	bidegabea	da	eta	lan	hori	bi	no-
rabideetan	kontatu	beharko	litzateke	puntuak	emanez.

Orain	arteko	egoera	hau	da,	baina	zer	gertatuko	da	he-
mendik	aurrera?	Guk	zera	proposatuko	dugu	gai	hauen	
inguran:

1.	EPEaren	notaren	arabera	ez	ordenatzea	zerrendak.

2.	Erlijioa	eskoletatik	kanpo	geratzea,	eta	gai	honetako	
irakasleak	puntu	hauek	ez	jasotzea.

3.		 Esleipen	 informatikoak	 uztailean	 egitea	 abuztua	
opor	hilabetea	delako.

4.	Urtero	zerrenda	guztiak	irailean	zabaltzea.•

Udaberria iristearekin batera ordezkoen 
gaitza hedatzen hasten da, birbaremazioa 
eta honek dakartzan buruko minak. 
Oraingoan gainera, lehengo aldagai guztiak 
kontuan hartzeaz gain, araudi aldaketa eta 
honen ondorioak ere neurtzea tokatzen da. 
Titulazio bakoitzarekin zein zerrendetan 
izena eman daitekeen, kidegotasuna 
1. edo 2., Bigarren Hezkuntzako masterra, 
hizkuntz eskakizunak, Ingelesa B2 edo 
C1, lurraldeak, lanaldiak, telematikorako 
aldaketa posibleak... eta gainera erlijiokoak 
atzeko atetik zerrendan aurrera!
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Ante las filtraciones de las preguntas en 
Internet y la especial dificultad de las 
pruebas de acceso a los Ciclos Superiores 
de FP, las autoridades educativas no nos 
aclaran nada.. Al convocar un segundo 
examen optativo admiten las irregularidades 
del primero, pero la falta de investigación 
y búsqueda de responsabilidades de lo 
ocurrido con el primero no llevan a confiar 
en su buena fe. Ante la mayor demanda de 
estos estudios, provocada por el incremento 
del paro, la respuesta del departamento 
ha sido obstaculizar la educación y la 
formación, disminuyendo las plazas, 
dificultando el acceso y suscitando dudas 

sobre la limpieza del proceso.

lanbide 
heziketako 
sarbide “multiproba” 

Goi	mailako	zikloetan	sartzeko	
gertatu	diren	iskanbilak	(galderen	
filtrazioa	interneten	eta	proba	
batzuen	zailtasun	berezia)	
konpontzeko	asmotan,	Lakuak	
beste	azterketa	batera	deitu	du,	
aurrekoa	deuseztatu	barik.	

Jaso dituzten	 salaketa	 larrien	 aurrean,	 ez	
aurrera,	 ez	 atzera	 egin	 dute.	 Iruzurraren	 ebiden-	
tziarik	ez	dagoela	eta	proben	zailtasun	maila	nor-
mala	 zela	 esan	 eta	 gero,	 nahi	 dutenei	 azterketa	
errepikatzeko	eskaini	diete.	Azterketa	bien	emai-	
tzen	artean,	altuena	emango	dute	ontzat.	Nolakoa	
izango	da	bigarren	proba	hau?	Batek	daki.	Aurre-
koa	baino	nabarmenki	errazagoa	bada,	orain	aur-
kezten	 ez	 direnak	 arrazoiz	 kexa	 daitezke,	 baina	
zailagoa	 bada,	 askok	 jarraituko	 dute	 pentsatzen	
filtrazioak	erabaki	duela	nork	gainditu.

Azken	 urteotako	 langabeziaren	 igoerak	 Lanbide	
Heziketan	sartzeko	eskarien	kopurua	handitu	du.	
Horren	 aurrean,	 Hezkuntza	 Sailaren	 erantzuna	
oztopoak	 jartzea	 izan	 da:	 ikasteko	 plazak	 jaitsi,	
azterketak	 zaildu,	 eta	 sarbidearen	 seriotasuna	
zalantzan	 jarri,	 irregulartasun	 larrien	 aurrean	
neurri	zorrotzak	hartzen	ez	baititu.	Azterketarako	
bigarren	deialdiak	argi	uzten	du	zerbait	“berezia”	
gertatu	dela,	baina	 ikertzeko	eta	erantzukizunak	
eskatzeko	ezetzak	ez	du	laguntzen	instituzioetan	
asmo	onean	sinestera.•



Emakumeok erabakitzeko  
eskubidearen alde
Honetan	 jendartea	eta	bereziki	emakumearen	osasunaren	
zein	 duintasunaren	 kontrako	 murrizketak	 gaitzesten	
dugu.	 Erabakitzeko	 eskubidea	 aldarrikatzearekin	 batera	
eskubide	 eta	 ideologiaren	 atzerapausoa	 salatzen	 dugu,	
baita	murrizketak	menpekotasunaren	diru	laguntzetan	eta	
indarkeria	matxistaren	prebentzioan	ere.

Mugimendu	 feministarekin	 batera	 gure	 lana	 egiteko	 eta	
ikasgeletara	gure	berdintasunaren	eta	hezkidetzaren	alde-
ko	mezua	eramateko	konpromisoa	berresten	dugu.

Eta	amaitzeko,	LOMCE	ez	ezartzeko	lanean	jarraitzeko	asmo	
sendoa	baieztatu	dugu,	balore	atzerakoiak	zabaltzeko	tres-
na	baita.

Egiturazko indarkeria matxistari ez!!!
Kongresua	bukatu	baino	lehen	salaketa	eta	agur	berezi	bat	
bidali	genien	Nigeriako	Borno	estatuan,	ikasten	ziharduten	
bigarren	hezkun	tzako	ikastetxetik	bertatik	bahituak	izan	zi-
ren	276	neskatoei	nazioarteko	gaitzespenarekin	bat	eginez.

Eta	honekin	batera,	munduan	zehar	gertatzen	den	emaku-
meen	 aurkako	 egiturazko	 indarkeria	 ere	 salatu	 dugu.	 In-
darkeria	 hori,	 askotan,	 erlijiozko	 fanatismoen	 babespean	
gertatzen	da,	emakume	eta	neskatoak	gatazketan	gerrako	
harrapakin	eta	truke-txanpon	bihurtzen	direlarik.

Ebazpenak	www.stee-eilas.org-en	topa	ditzakezue.

Emakume idazkaritza STEE-EILASen

Resoluciones aprobadas 
en el X. Kongreso de 
STEE-EILAS
En el congreso celebrado el pasado 
16 y 17 de diciembre desde la 
secretaría de la mujer se presentaron 
dos resoluciones. En la primera 
condenamos el retroceso en derechos 
de la ciudadanía en general y de las 
mujeres en particular y los recortes en 
salud, dependencia y prevención de la 
violencia machista y reivindicamos el 
derecho a decidir de las mujeres. Y en 
la segunda condenamos la violencia 
estructural contra las mujeres y nos 
unimos al llamamiento internacional 
que exige la puesta en libertad de 
las 275 adolescentes secuestradas 
en Nigeria. Refrendamos nuestra 
intención de seguir colaborando con 
el movimiento feminista y de seguir 
llevando la coeducación en las aulas. Y 
por supuesto nuestro firme propósito 
de luchar contra la implantación de la 
LOMCE como instrumento transmisor 
de valores retrógrados.

emakumeak
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X. Kongresuan
STEE-EILAS-en	X.	kongresuan	Emakumearen	
Idazkaritzak	ere	bere	presentzia	eta	bere	
protagonismoa	izan	du.	Batetik,	ponentzietan	
generoaren	ikuspuntutik	ekarpenak	eginez	eta	bi	
ebazpen	garrantzitsuak	aurkezten.	Azken	hauek	
onartuak	eta	txalotuak	izan	ziren.	Bestetik,	orain	
arte	ekoiztutako	material	didaktiko	ugari	eskura	
tzeko	modua	izan	da	kongresuan	zehar.		
Hona	hemen	era	laburrean	onartutako	ebazpenak:



jauntxokeriak

Cacicadas en Lakua, 
como de costumbre…

Esta vez han sido Educación 
de Adultos y Comisiones de 
Servicio los temas elegidos 
para seguir zurrando. Con 
interpretaciones restrictivas de 
la normativa y aumentos de las 
ratios traen una nueva andana 
de recortes, en este caso en las 
plantillas de centros de EPA. 
Cuando cada vez son más las 
personas que acuden a estos 
centros, fundamentalmente 
con necesidades básicas de 
formación, por exigencias 
de titulaciones básicas o 
aprendizajes básicos de los 
idiomas oficiales, cuando la 
crisis exige ponerse al día 
también a los sectores más 
desfavorecidos de la población, 
quienes venden eso de “las 
personas primero”, vuelven 
a hacer lo que siempre han 
hecho: “los números primero” 
que luego ya lo adornaremos…
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JAUNTXOKERIAK LAKUAN, 

betiko lez… 
Langileak	baztertzen	jarraitzen	
du,	ikastetxeen	autonomia	
eta	konpromisoa	oztopatzen,	
hezkuntza	eskaintza	publikoa	
ahultzen,	erabakiak	inposatzen…	
Horren	lekuko	azken	bi	eraso:	
Helduen	Hezkuntza	eta	Zerbitzu	
Eginkizunak.	

Murrizketak Helduen 
Hezkuntzan 
Hezkuntza	 Sailak	 eraso	 latza	 egin	 die	
Helduen	 Hezkuntzako	 zentroei.	 “Es-
kaintza	 bere	 benetako	 neurrira	 erama-
tea”	 omen	 de	 arrazoi	 nagusia.	 Horren	
harira,	zenbait	irizpide	aldatu	eta	beste	
batzuen	 interpretazio	 estu	 eta	 zentzu-
gabea	 egiten	 dute.	 Plantilletan	 murriz-
keta	 ikaragarriak	 gauzatu	 daitezkeela	
eta	zentro	hauek	egingo	duten	hezkun-	
tza	eskaintza	guztiz	mugatuta	geldituko	
litzatekeela	dira	ondorio	nagusiak.

Orain	arte	egindako	murrizketa	guztiak	
salatu	 baditugu	 ere,	 bereziki	 salaga-
rriak	 dira	 neurri	 hauek,	 zentro	 haue-
tako	 ikasle	 asko	 jendartearen	 sektore	
ahulenetakoak	direlako.	Oinarrizko	for-
mazioa	 eta	 titulazioa	 behar	 duten	 per-	
tsona	helduaz	ari	gara,	are	gehiago	krisi	
garai	 hauetan	 egoera	 gogorrenak	 pai-
ratzen	 ari	 direnak.	 Eta	 hauekin	 batera,	
prestakuntza	edota	bertako	hizkuntzak	
ikasteari	 ekin	 dioten	 etorkin	 popula-
zioak	ditugu.	Hauez	gain,	beste	ikaske-
ta	batzuk	egiteko	derrigorrezkoak	diren	
hasera	 frogak	 edota	 etengabeko	 for-
mazioan	murgilduta	dauden	adinekoak	
aurki	ditzakegu.

Beraz,	 ikasle	 hauen	 formazioaren	 au-
rretik	ikuspegi	merkantilista	gailenduko	
da	 berriro	 ere.	 Sarritan	 egiten	 duten	
moduan,	

pertsonen	aurretik,	zenbakiak	helburu!

Zerbitzu Eginkizunak: 
bidegabekeriak
Hezkuntza	 arrazoiengatik	 urteroko	
zerbitzu	 eginkizunen	 deialdia	 go-
rabeheratsua	 suertatu	 da	 aurten.	
Prozesuak	 ohiko	 bidea	 egiten	 ari	
zela,	 aldaketa	 nabarmenik	 gabe	 ez	
irizpideetan,	ezta	epeetan	ere,	 lurral-
de	 mailako	 batzordeek	 euren	 propo-
samenak	 luzatu	 ondoren	 etorri	 da	
Lakuan	hartutako	erabaki	arbitrarioa.	
Inork	 ez	 dakien	 arrazoia	 dela	 medio,	
onartutako	eskaera	kopuru	handi	bati	
ezezkoa	eman	diote,	azalpenik	gabe,	
inolako	 aurkako	 txostenik	 gabe,	 eta	
hauetaz	hitz	egiteko	inolako	aukerarik	
eman	gabe.	

Ikastetxe	askotan	aurreikusitako	proie-
ktuen	 jarraipena,	 antolaketa	 mailako	
proposamenak	 edota	 formazio	 egi-
tasmoak	 bertan	 behera	 gelditu	 dira	
Lakuako	 norbaiti	 hala	 bururatu	 zaio-
lako.	 Badirudi	 ikastetxe	 bakoitzaren	
autonomia	 garrantzitsua	 dela	 admi-
nistrazioak	nahi	duenean	bakarrik	edo	
bere	egitasmo	propagandistakotarako	
balio	duenean.

Ondo	 legoke	 norbaitek,	 gutxienez,	
azalpenen	 bat	 emango	 balu,	 are	 ge-
hiago	 lurralde	 bakoitzean	 hauetaz	
guztiaz	hitz	egiten	aritu	garenean	eta,	
ustez,	 gaia	 bideratzen.	 Baina	 langi-
leak	 eta	 ikastetxeak	 errespetu	 mini-
moaz	 tratatzea	 ahaztu	 dutela	 dirudi.	
Benetan	inporta	al	zaie?	



STEE-EILAS-en X. 
Kongresua burutu dugu

Maiatzaren 16 eta 17an, Gasteizko	
EUROPA	 Jauregian	 STEE-EILAS-ek	 X.	 Kongresua	 –“Ge-
hiengo	Sozialarekin	Irakaskuntza	STEE-EILAS”	lelopean	
-	burutu	genuen.	151	ordezkari	bildu	ginen	datozen	 lau	
urteetarako	 lan	 ildoak	 finkatzeko	 eta	 Kontseilu	 Nazio-
nala	zein	Idazkaritza	Nazionala	eta	Batzorde	Iraunkorra	
berritzeko.

Aurreko	 4	 urteetako	 balantzea	 eta	 3	 ponentziak		
(	egoera	sozioekonomikoa,	hezkuntza	eta	antolakuntza)	
onartu	 ditugu.	 Datozen	 lau	 urteetan	 sindikatuaren	
zuzendaritza	osatuko	duten	 Idazkaritza	Nazionaleko	21	
kide	ere	aukeratu	genituen.	Hauetako	8k	Nazio	Batzorde	
Iraunkorra	 osatuko	 dute:	 Arabako	 Nuria	 Gallego	 eta	
Endika	 Rodriguez,	 Bizkaiko	 Xabin	 Arrizabalaga	 eta	 Ana	
Perez;	 Gipuzkoako	 Eider	 Berazadi	 eta	 Marian	 Viadero,	
eta	Nafarroako	Kepa	Yécora	eta	Amaia	Zubieta.	Hauekin	
batera	eta	sindikaturako	lanean	ari	diren	kidekin	batera	
Kontseilu	 Nazionala	 osatuko	 duten	 beste	 73	 kide	 ere	
izendatu	zituen	kongresuak.

Beraz,	 gure	 zuzendaritza	 taldeak	 finkatu	 eta	 berritu	
genituen	datorren	urteotako	erreleboak	bermatuz,	hori	
baitzen	helburu	nagusietako	bat.

Hainbat	ebazpen	ere	onartu	genituen,	gai	jakin	batzuei	
buruzko	 adierazpen	 zehatzak	 eginez:	 Elikadura	 buruja-
betzaren	alde;	Lesbofofobia,	Homofobia,	Transfobia	eta	
Bifobiaren	 aurkako	 egunarekin	 bat	 eginez	 beste	 bat;	
Nigeriko	 emakume	 bahituen	 aldeko	 ebazpena;	 Emaku-
meok	 erabakitzeko	 eskubidearen	 alde	 abortuaren	 le-
gearen	inguruan;	LOMCEri	ez;	Euskal	Eskola	Publikoaren	
aldeko	jaiekin	bat	eginezkoa;	Euskal	Presoak	Euskal	He-
rrira	dagozkien	eskubideen	 jabe;	Kutxabank-en	pribati-
zazioari	ez!;	Nakbaren	(Palestinako	Israeldarren	okupa-
zioaren	hasieraren)	66.urteurrena	…

kongresua
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Kongresu	osoan	zenbait	sindikatuetako	ordezkariak	
gurekin	izan	ziren:	Euskal	Herriko	ESK,	ELA,	LAB	eta	
ENHE	Bizkaia;	Catalunyako	 IAC	 Intersindikala,	 Illes	
Balearsetako	STE-I,	Galiziako	STEG,	País	Valenciàko	
STEPV-IV	 eta	 estatuko	 STEs	 Konfederazio	 Intersin-
dikala.

Ekitaldi	publikora	beste	zenbait	sindikatu,	eragile,	jen-
darte	mugimendu,	alderdi	politiko	eta	erakunde	ezber-
dinek	bidali	zituzten	euren	ordezkariak	edota	agurrak.	
Bereziki	txalotuak	izan	ziren	Eilastasunarekin	lotutako	
atzerriko	 elkarteetatik	 bidalitako	 agurrak	 (Sahara,	 El	
Salvador,	Txile,	Palestina…).

Kongresuak	iraun	zuen	bitartean	kanpaina	ugari	sus-
tatzeko	Emakume	 Idazkaritzak	ekoiztutako	materia-
lez	 osatutako	 standa	 izan	 genuen	 ikusgai,	 material	
zehatzak	 eskuratzeko	 aukera	 eta	 guzti.	 Nabarmen-
tzekoa	izan	zen	ere	eilastasunkideek	eskaini	ziguten	
erakusketa,	proiektuak	eta	herri	ezberdinei	buruzko	
informazioa	Gasteizko	ekitaldira	ekarriz,	baita	espre-
suki	ekoiztutako	bideoa	ere.

Ekimen	 dezente	 izan	 zen	 tartean,	 oso	 formatu	
ezberdinetan	 (bideo	 laburrak,	 argazki	 emanaldiak,	
solasean	aritzeko	gune	eta	tarteak	…),	baita	lan	talde	
berri	 baten	 aurkezpena	 ere,	 LGTBI	 taldearena	 hain	
zuzen	 ere.	 Formalki	 osatu	 berri	 den	 aniztasun	 eta	
askatasun	 sexualaren	 aldeko	 taldearen	 berri	 izan	
genuen.

X.	 Kongresua	 amaitu	 bada	 ere,	 lana	 badugu	 aurrera	
begira.	 LOMCE	 eta	 ezarritakoa	 murrizketen	 aurkako	
borroka	ez	da	nolanahikoa.	Hala	ere,	STEE-EILAS	sin-
dikatua,	 indartuta	 eta	 berrituta,	 erronka	 guzti	 horiei	
aurre	egiteko	prest	izango	duzue,	beti	bezala.•
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lan osasuna

No es la primera vez 
que denunciamos ante el 
departamento de educación  
la desinformación a la que nos 
tiene acostumbrados en relación 
a accidentes y enfermedades 
laborales. A pesar de tener la 
obligación de comunicárnoslos, 
las memorias que nos 
presenta cada año presentan 
serias lagunas y ningún 
dato sobre enfermedades 
laborales, de manera que nos 
es prácticamente imposible 
hacer un seguimiento fiable 
de la actuación tanto del 
departamento como de la 
mutua. Desde aquí  
os recordamos la conveniencia 
de mandar a la delegación 
todos los partes tanto de 
incidencias como de accidentes. 
Y por supuesto volver a repetir 
la importancia de exigir el 
reconocimiento médico  
si hace tiempo que no os  
lo han realizado.

LAN 

OSASUNA: 
Lan istripuak eta 
gaixotasun 
profesionalak
Gero	eta	zailagoa	da	jakitea	zenbat	lan	istripu	gertatzen	diren	
gure	ikastetxetan.	Jakin	badakigu	ez	direla	asko	eta	gehienetan		
ez	direla	oso	larriak,	zorionez,	baina	Hezkuntza	Sailak	nekez		
luzatzen	dizkigu	datuak.

Sindikatuko	prebentzio	delegatuok	informatuta	egoteko	eskubidea		
dugu,	ez	hori	bakarrik,	ikerketa	egin	behar	denean	parte	hartzeko	deituak	
izan	behar	dugu.	

Ikasturtea	bukatzear	dago	eta	bi	notifikazio	besterik	ez	ditugu	izan.	
Istripu	gehiago	ez	dela	egon	sinestea	gustatuko	litzaiguke	baina	
zoritzarrez	ez	da	gurekin	kontatzen	ez	duten	lehenengo	aldia.	

Datu	fidagarririk	ez	ditugun	arren,	departamentuak	luzatutako	
informaziotik	atera	ditzakegun	ondorioak	kezkagarriak	dira.	2011-2012	
ikasturteko	memoriaren	arabera	297	bajadun	istripu	izan	ziren	haietatik	
211	irakasle	eta	86	ez	irakasle	izan	zirelarik.	

2012-2013	ikasturteko	datuak	berriz,	oso	korapilatsuak	dira,	ikasturte	
honetan	baja	eragiten	duten	“in	itinere”	istripuak	bakarrik	neurtu	
baitziren	eta	gure	sorpresarako	430	bajadun	istripu	aipatzen	dira,	
haietatik	125	in	itinere.	Horrek	ia	%45eko	igoera	suposatuko	luke.	

Behin	eta	berriro,	prebentzio	batzordea	biltzen	den	guztietan,	gaia	mahai	
gainean	jarri	dugu,	baina	honekin	eta	beste	gai	guztiekin	gertatzen	den	
bezala	erantzunik	ez.	

Gaixotasun	profesionalei	dagokionez	ere	jai	dugu,	sekulan	ez	baitigute	
inongo	daturik	eman.	Sindikatuak	ez	dauka	modurik	kasuak	ondo	
bideratzen	diren	jakiteko,	ezta	mutuak	bere	lana	behar	bezala	betetzen	
duen.

Hori	dela	eta,	STEE-EILASetik	gogorarazi	nahi	dizuegu	delegazioan	istripu	
zein	gertaera	guztien	parte	eman	behar	dela,	ondoriorik	balego	mutua	
arduratzeko	modu	bakarra	da	eta.

Beste	aldetik,	berriro	ere	aipatu,	enpresa	langile	orori	azterketa	medikua	
egiteko	behartuta	dagoela.	Beraz,	aspaldi	ez	badiote	egin,	edonork	du	
azterketa	medikua	eskatzeko	eskubidea.

Hemendik	azalpenak	eskatzen	jarraituko	dugu	eta	departamentuak	
gurekiko	duen	desinformazioa	salatzen.

Informazio	gehiago	egoitzetan	eta	www.stee-eilas.org	web	orrian.



1.  Zein motatako lana egiten du 
SOS ARRAZAKERIAK?

Kapitalismoak	eta	estatuek	egiten	di-
tuzten	desberdintasunak	“bertokoen”	
eta	“kanpokoen”	artekoak	ezabatzen	
saiatu.	 Atzerritartasun	 Legedia,	 RGI-
ren	murrizketak,	etab.	Gure	lana	sen-
tsibilizazioan,	 salaketan	 datza.	 Beti	
Giza	Eskubideak	helmuga	ditugularik.

2.  Euskal Herrian arrazakeria non 
eta nola ematen da? 

Arrazakeria	instituzionala	batetik,	Go-
bernuetan,	 Legedian	 eta	 araudietan	
(Lanbide,	 RGI,	 Osakidetza,	 etab)	 eta	
arrazakeria	 soziala	 bestetik	 (kaleko	
zurrumurruak,	estereotipoak	etab).

3.  Uste al duzue krisiaren 
eraginak arrazakeria areagotu 
egin duela?

Krisia	 aitzaki	 hartuta	 eta	 gobernuek	
eta	 instituzioek	 konpondu	 gabeko	
arazo	sozialak	medio.

4.  Desberdin ikusten da 
iparraldeko etorkina izatea 
edo hegoaldeko etorkina 
izatea?

Iparraldekoak	 hiritartasun	 europarra	
dute,	 beraz	 paperik	 ez	 dute	 behar.	
Hegoaldekoak,	 berriz,	 egoera	 askoz	
latzago	dute:	estrukturalki	eta	legalki	
baztertuta.

5.  Zein iritzi daukazue 
osasungintzako txartela 
kentzeari buruz edota mozal 
legeaz?

Osasungintzako	 txartelarena,	 arra-
zakeria	instituzionalaren	beste	adiera-
zpen	bat	baino	ez	da,	murrizketa	eta	
bazterketetako	 politikaren	 barruan.	
Mozal	 legeak	 disidentziaren	 errepre-
sio	dakar.	Murrizketen	osagai.

6.  Eta Ceuta eta Melillan dagoen 
hesian jarri dituzten bizar-
xaflak eta gertatzen ari denaz 
zer diozue?

Lehenik	 esan	 Barne	 Ministerioaren	
irudi	 zikina	 garbitu	 nahiarekin	 etorri	
dela.	 Igerian	 mugaraino	 ailegatu	
zirenean	 hil	 zituzten	 15	 subsahariar.	
Saldu	 nahi	 digute	 Afrikatik	 inbasioa	
datorkigula	eta	oso	biolentoak	direla.	
Bizar-xaflen	kontua	krimena	baino	ez	
da.

7.  Zeintzuk dira zuen ustez 
hezkuntzako langileok 
ikastetxeetan arrazakeriarekin 
lotuta ditugun erronkak?

Giza	 seme	 guziok	 berdinak	 garela	
irakastea.

8.  Azkenik, zer egin behar 
dugu jendartetik arrazakeria 
desagertzeko?

Salatu	 ikusten	 ditugun	 arrazakeria	
mota	 guziak	 eta	 pertsona	 guziak	
berdinak	garela	barneratu.

Kontaktua:	info@sosracismo.org

mugimenduak

SOS Arrazakeriak egiten duen lana ezagutzeko SOS Arrazakeriako kide diren 
Txus Elorza eta Kepa Oterorekin solasaldi bat izan dugu.
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SOS Racismo es un 
movimiento social por la 
igualdad de derechos, de 
estructura asamblearia, 
independiente y pluriétnica, 
donde tienen cabida todas 
aquellas personas dispuestas 
a oponerse activamente al 
racismo y la xenofobia.

Entendemos por racismo toda 
discriminación o segregación, 
ya sea individual, colectiva, o 
institucional, a causa del color 
de la piel, del origen, o de la 
pertenencia a minoría étnica 
de las personas. Creemos que 
las actuaciones discriminatorias 
racistas y xenófobas atentan 
contra la dignidad y la 
igualdad de derechos de las 
personas. Por ello, deben 
ser enidas y eliminadas si 
queremos construir una 
sociedad más justa e igualitaria.

SOS ARRAZAKERIA 
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STEE-EILASk lehenengo unetik 
uko egin dio IIP programeta
rako kontratazioak erregulatzen 
dituen atala negoziatzeari eta 
behin eta berriro bertan behe
ra uzteko eskatu ondoren hiru 
alditan Mahai Sektorialetik al
txatu gara. Hala ere, Hezkun
tza Departamentuak, kosta hala 
kosta IIP programen zabalpena
rekin aurrera jarraitzeko asmoa 
dauka, nahiz eta horretarako 
nahiko irakasle akreditatua ez 
duen. Dekretu honen bidez, 
programa hauetan klaseak ema
teko beharrezkoa den hizkun
tza maila jaisten du eta gainera 
ingeles irakasleak IIP programe
tan lan egiteko habilitatzen ditu, 
nahiz eta Haur Hezkuntzako ti
tulazioa ez izan. 

Astakeria honen aurrean, 
STEE-EILASek dekretazo honen 
berehalako erretiratzea eskatzen 
du. Berriro ere adostasunik eta 
negoziaziorik gabe inposatzen 
zaigu eta azken 7 urteotan eska
tu dugun bezala, Nafarroan IIP 
programen zabalpena geldiaraz
tea exijitzen diogu Hezkuntza 
Departamentuari.

Nafarroako	Hezkuntza	Departamentuak	duela	
gutxi	publikatu	duen	37/2014	Foru	Dekretuak	jasotzen	duen	
Dekretazoaren	garapenari	jarraituz,	oraingoan	atzerritar	
hizkuntza	perfila	duten	Haur	Hezkuntzako	espezialitateko	
plazak	betetzeko	2020-2021	ikasturte	arte	irakasleen	behin-
behineko	zerrendak	publikatu	dituzte	1105/2014ko		
Ebazpenean.	Zerrenda	horietan	egoteko	baldintza	bakarra	
honakoa	da:	2007/2008	ikasturtetik	aurrera	IIP	programetan	
gutxienez	2	ikasturtez	ingelesezko	kotutore	lan	egin	izana.	

Bere	momentuan	2009ko	esleipenen	aurkako	helegitea	jarri	
genuen	eta	epaileak	arrazoia	eman	digu,	Haur	Hezkuntzan		
aritzeko	espezialitatea	hizkuntzaren	gainetik	dagoela	esanez.	

Azken	ebazpen	hau	bide	beretik	doa,	ez	gaude	ados	eta	
hainbat	alegazio	egin	diogu,	eta	37/2014	Foru	Dekretua	
beraren	kontra	eginen	dugu.	

37/2014 Dekretu honek dio:

Ingeles,	frantses	eta	aleman	hizkuntza	programetan	2021ko	
abuztu	arte	aritzeko	aldi	baterako	akreditazioa	(C1en	
baliokidea)	emango	zaie	B2	maila	izanda	eta	ondorengo	
baldintza	hauetako	bat	betetzen	dutenei:

• Bi ikasturte osoz lanean edo 20 hilabetez atzerriko  
hizkuntzako Haur Hezkuntza edo Lehen Hezkuntzan  
kotutore aritu izana	Nafarroan	2007/2008	geroztik.	

• Hezkuntza	Departamentuak antolatutako C1 maila 
eskuratzeko prestakuntzan parte hartu izanaren 
ziurtagiriaren	aurkezpena.

Funtzionarioek	probisionalki	atzerriko	hizkuntzen	perfila	
duten	Haur	Hezkuntza	lanpostuetan	parte	hartu	ahal	izango	
dute,	beti	ere	bi	ikasturtez	atzerriko	hizkuntzan	kotutore	
lanetan	ibili	badira	hizkuntzen	irakaskuntza	programak	
dituzten	ikastetxeetan	2007/2008	geroztik.	

Ingeles,	frantses	edo	euskarako	espezialitatetan	
oposaketak	gainditu	zituzten	behin-behineko	funtzionarioei	
Administrazioak	hizkuntza	perfila	dituzten	lanpostuak	esleitu	
ahal	izango	dizkie,	beti	ere	eskatzen	den	espezialitatea	eta	
hizkuntza	akreditazioa	badute.	

Departamentuak ingelesezko zerrendatan dauden eta IIP 
programetan ingelesezko kotutore lanetan	gutxienez	20	
hilabete	lan egin duten irakasle guztiak ofizioz Haur eta 
Lehen Hekuntzako	(euskara	eta	gaztelania)	zerrendetan 
sartuko ditu.•	
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Haur Hezkuntzan ingelerako 
egitasmoetan aritzeko 
behin-behineko espezialitatea 
2021 ikasturte arte

pai-nafarroa



laboralak

Nuestra disposición y actitud en las 
negociaciones, el desarrollo de las 
aportaciones que hacemos, la defensa 
que realizamos de las necesidades 
y de las reivindicaciones del sector, 
la información que elaboramos para 
vosotras/os, la apuesta que hacemos a 
favor de la unidad sindical y los esfuerzos 
que ponemos para mantenerla... 

Es momento de hacer balance de 
todo ello y de intentar corregir errores 
que nos impidan avanzar. Para ello, 
por supuesto, necesitamos de tus 
aportaciones.

14

STEE-EILASen jarrera
Ikasturtea	negoziatzen	hasi	genuen.	Eta	gure	sektore-
ko	 negoziazioak	 betidanik	 oso	 zailak	 izan	 badira	 ere,	
guk	gogoz	hartu	genituen	hasieratik.	Esan	ohi	da	po-
rrot	handiena	borrokan	ez	jarraitzea	dela,	eta	guk,	zail-
tasunak	zailtasun,	 indarrekin	geunden	eta	gaude	ezer	
ez	dagoen	lekutik	zerbait	ateratzen	saiatzeko.	

Baina,	 kontuz!!!,	 “zerbait”	 diogunean,	 ez	 dugu	
esan	 nahi	 edozein	 gauza,	 edozein	 akordio...	 ba	
tzuek	 asmo	 txarrarekin	 lau	 haizeetara	 zabaldu	 duten	
bezala.	

STEE-EILASek,	bai	negoziazio	mahaian	daudenei,	bai	
entzun	 eta	 ulertu	 nahi	 zuten	 guztiei,	 argi	 utzi	 die:	 hi-
tzarmen	 berri	 baten	 negoziazio	 prozesuan,	 sektoreko	
langileentzat	 ona	 izango	 den	 puntu	 batean	 gehien-
goaren	 adostasun	 batera	 ailegatuko	 bagina,	 prest	
egongo	 ginatekeela	 akordio	 partzial	 hori	 onartzeko.	
Ahalik	eta	lasterren	akordio	hori	indarrean	jartzeko	as-
moarekin,	hau	da,	hitzarmen	berria	bere	osotasunean	
sinatu	arte	itxaron	gabe.

Eta	filosofia	horrekin	bideratu	ditugu	gure	ahaleginak	
prozesu	 osoan.	 Poztasunak	 baino	 pena	 gehiago	 lor-
tuz,	bai,	baina	beti	aurrera	jarraitzeko	bideak	bilatzeko	
prest.

STEE-EILASek egindako lana

Negoziazioak	 hasi	 zirenetik	 (2013ko	 apirilean)	 hauek	
bertan	 behera	 geratu	 arte	 (2014ko	 urtarrilean)	
hezitzaile	 kolektibo	 batzuen	 lanaldia	 mahai	 gainean	
egon	den	puntu	bakarra	izan	da.	

Gai	 horretaz	 sortutako	 eztabaidetan,	 STEE-EILASek	
gogor	 defendatu	 dituen	 puntuen	 artean	 hurrengo	
hauek	daude:

•		HLE-en	 asteko	 lanaldia	 gehienez	 37’5	 ordukoa,	 hor	
arreta	 zuzeneko	 orduak,	 koordinaziokoak,	 eta	 ba-
zkaltzekoak	konputatuz.

•		Ibiltarien	 asteko	 lanaldian	 ere,	 desplazamendu	 guz-
tien	denbora,	koordinazioak	eta	arreta	zuzena	konpu-
tatzea.

•			Koordinaziorako	denbora	ez	murriztea.

•		HLE-en	bazkaltzeko	denbora	luzatzea.

Sektoreko negoziazioen nondik norakoak

Bai	 STEE-EILASek	 bai	 gainontzeko	 sindikatuek	 ere	 al-
darrikatzen	dutena	ez	da	berria.	Urteak	eta	urteak	dara-
matzagu	 sektoreko	 langileon	 lan-baldintzak	 hobetzeko	
borrokan,	eta	gure	asmoa	horrekin	jarraitzea	da.	Ez	dugu	
amore	emango,	sektorean	behar	handiak	baititugu.	

Emandako informazioa
Momentu	 guztietan	 zuei	 negoziazioen	 informazioa	 hela-
razten	saiatu	gara.	Mahaietan	eztabaidatzen	zena	modu	
objektiboaz	 islatuz	 eta	 gure	 jarrera	 horren	 aurrean	 argi	
utziz.	

Hori	lortu	dugun	edo	ez	zuek	esan	behar	diguzue.	

Egia	 da,	 ikastetxeetatik	 zuekin	 hitz	 egitera	 pasatzeko	
helburua	 ez	 dugula	 guztiz	 bete.	 Hutsegite	 hori	 ez	 dugu	
justifikatuko,	gure	akatsa	da,	beraz,	beste	hainbat	gauza	
bezala,	konpondu	beharrekoa.

Batasun sindikala
Beharrezkoa,	 ezinbestekoa,	 derrigorrezkoa...	 ADOS.	 Eta	
horretan	gaude,	aldarrikapenek	batzen	gaituztelako,	zuek	
eskatzen	diguzuelako.

STEE-EILASen	aldetik,	proposamenak	egiteko,	besteenak	
aztertzeko	 eta,	 egokiak	 badira,	 partekatzeko	 arazorik	 ez	
daukagu.•

Ekainarekin batera, ikasturtearen balantzea egiteko garaia heltzen da. 
Balantzea... sektorean bizi duguna aztertzeko, aurrera joaten jarraitzeko eta, 
beti-beti, gure lana hobetzen saiatzeko. 
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Sektoreko bost sindikatuok (LAB, 
ELA, STEE-EILAS, CCOO, UGT), 
kontzentrazioa burutu genuen gure 
lanhitzarmenaren egoera salatze
ko, adostutako “Sozializazio kanpai
na”ren barruan

El 8 de mayo, los cinco sindicatos del 
sector realizamos una concentración 
delante de la delegación de Gipuzkoa 
para denunciar la situación de 
nuestro convenio laboral.

La administración ha demostrado 
interés en renovar el acuerdo del 
llamado “autodesplazamiento” para 
el curso 20142015. 

Desde STEEEILAS hemos propuesto 
a la administración que se amplíe la 
oferta de plazas añadiendo todas las 
vacantes, aunque sean del mismo 
territorio, respetando así los intereses 
de todo el personal fijo. 

Las/os interesadas/os estad atentas/
os a la convocatoria que puede salir 
a finales de Junio.

Datorren	 ikasturterako	 ere,	 “autodesplazamen-
du”	 izenez	 deituriko	 behin-behineko	 esleipena-
ren	 deialdia	 aterako	 dela	 dirudi.	 “Dirudi”	 diogu,	
Administrazioak	hori	helarazi	badigu	ere,	oraindik	
ezer	sinatu	gabe	dagoelako.

STEE-EILASetik	 proposamena	 luzatu	 diogu	
administrazioari,	deialdiaren	bidez	langile	finkoek	
lurraldez	 aldatzeko	 aukera	 izateaz	 gain,	 lurralde	
berean	 dagoen	 edozein	 lanpostu	 hutsera	 behin-
behineko	esleipenean	joateko	aukera	ere	zabaldu	
dezaten,	langile	guztion	interesei	erantzunez.	

STEE-EILASetik	deialdi	hau	babesten	dugu,	langi-
leontzat	onuragarria	dela	uste	dugulako.	

Autodesplazamendua-autodesplazamiento

Ekainean	 izango	 den	 Parekidean	 adostu	
beharko	 dela	 pentsatzen	 dugu.	 Beraz	 interesa	
duzuenok,	 ekaina	 bukaera	 aldera	 adi	 egon	
zaitezte	deialdiarekin.

Deialdiaren	informazio	gehiago	dugun	heinean	
informazioa	helaraziko	dizuegu.

Heziketa berezia 11 urteko 
utzikeria!

2014ko maiatzaren 8an, Donostiako Hezkuntza 
Ordezkaritza aurrean egindako kontzentrazioa.

2014-2015 ikasturterako ere 
autodesplazamendu deialdia 
ateratzeko aukera handiak daude.
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Hauts	ugari	harrotu	ditu	iragarki	famatuaren	afe-rak.	Ez	zen	gutxiagorako!	

Brunete	mediatikoak	jarri	zuen	kontua	mahai	gainean,	euskal	aktorea	

dianaren	erdian	jarriz,	edo-zeri	heltzen	diotelako	euskal	gaiak	kakazteko	

ba-lio	badu.	“Euren	laguntzat”	duten	multinazionalaren	iragarkiak	eman	

die	bidea	gorrotoa	lehen	pla-noan	jarri	eta	ultraeskuindarrek	propaganda	

apur	bat	gehiago	izan	dezaten.

Zoritxarrez	Espainia	aldean	oihartzun	handiegia	dute…	eta,	oraingoan,	

euskal	aktoreen	kalterako	izango	da.	

Sorgin	ehiza	amaitu	ez	denaren	seinale...	

Confebaskeko	idazkari	nagusia	oso	mindua	agertu	zen	opor	

fiskalen	auzian	ahaztu	egiten	delako	

enpresariek	740	milioi	€	itzuli	behar	izan	zituztela...	

Agian	berari	ere	beste	zerbait	ahaztu	egiten	zaio	kontatzea.	

Oker	ez	bagaude	kantitate	hori	irabazien	gaineko	zergetan	

izandako	“deskontua”	izan	zen.	Dena	gogoratu	behar	horretan,	

ez	al	zaio	Lopez	de	Gereñu	andereari	beste	ezer	ahaztu?	

Bestela	esanda,	zergetan	zenbat	gehiago	ordaindu	behar	izan	

duten	zehaztasunez	esan	du,	ez,	ordea,	zenbat	irabazi	zuten	

enpresariek	epe	berean.	Ahaztu	egin	al	zaio?	

Bide	batez...	zergatik	ordaindu	behar	dugu	denon	diruarekin	opor	

fiskalekin	lotutako	40	milioi	euroko	isuna?”

Han hemenka irakurritakoak 

“La txispa de la vida” 

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.stee-eilas.org

Cañete
Euskañete


