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editoriala
Haurreskolak Partzuergoak bere zerbitzua emateko,

dituen baliabide pertsonalekin eta ekonomikoekin Pachwork itzela egiten
ari da. Enpresak 2012ra arte hazkundea bakarrik kontuan hartu zuen.
Zatika zatika, adabakiz adabaki, partxez partxe, astiro edo presaka (gaiaren
arabera) josten egon da. Baina erabiltzen zituen ereduak, materialak eta
prozedurak krisia heldu denean ez dira baliogarriak izan. Korapilatua egin
zaio egiten ari zen lan hori. Enpresak "Pachwork" honen josturak desegin,
aldatu eta moldatu behar izan ditu. Horregatik, Pachwork hau amaiera  
koloretsua eta unibertsala izan beharrean iluna eta zuloz beteta dago..
Zerk ematen dio iluntasuna eta txukuntasun falta hau? Enpresak hartutako
hainbat erabakik, adibidez:
Leku Aldatze Lehiaketa 2008an arautu beharrean, beste, behin behineko
prozesu bat asmatu zuen: Berratxikipenak. Azkar eta hazkunde garaian,
bitan, desberdin aplikatutako hezitzaile finkoen mugimenduak egiteko
prozedura. Aurten Enpresak LAL bat arautzeko asmoa zuela uste izan
dugu baina bere proposamena eskuetan genuela, konturatu gara bere
helburuaz; LEP-arteko kontratuak gainetik kentzeko tresna bat garatu
nahi duela. steilas sindikatua honetaz jabetu denean eta arazo legalak
daudela planteatu duenean, Enpresak erabaki du LAL momentuz ez egitea.
Pachwok honen beste zati ilun bat Gobernuak eta Zuzendaritza Batzordeak egin duten kuoten aldaketa da. Doakotasunaren bidean sindikatutik
bultzatu nahi izan dugun lan ildoa, matrikulazioa igotzeko asmoz. Gobernuak hauteskunde kanpaina bihurtu du eta hitz politekin saldu duena, iruzur bat besterik ez da izan. Inongo inbertsio berririk egin gabe, bekak kendu ditu eta hau nahikoa da, bere ustetan, haurreskolei bultzada emateko.
Matrikulazio datuak aztertu beharrean gaude baina onura kuota honek ez
dugu uste aldaketa handirik ekarriko duenik.
Lehen, Haurreskolak Partzuergoko langileok, barneko formakuntzan parte hartzeaz gain, aukera genuen Garatuko kurtsoetan ere parte hartzeko.
Orain aukera hau urratu digute Hezkuntza Sailak Prest Gara ikastaroetatik
at utzi gaituelako.
Noiz arte ibiliko gara josten eta jostura askatzen? Jostorratzak daukan
hariak zenbat iraunduko du? Jostunen lana gero eta zailagoa izaten ari da,
gardentasuna galduz.
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bonifikazioak

Bonifikazio kuota berriak:
iruzur bat gehiago!
Azken urteetako

izen-ematean
izandako beherakaden ondorioz, beste sindikatuekin
martxan jarri genituen zenbait ekimenen aurrean sortutako proposamena da bonifikazio bitartez prezio
berria. Bekak eta beste laguntza batzuk desagertu
ondoren, Zuzendaritza Batzordeak familia unitatearen errenta estandarizatuaren araberako onura kuotak ezartzea erabaki du. Urrats txiki-txikia da, kuotak
merkatzearen aldera, familia askok igarriko ez duena
alegia.

Beraz, familiek zuzenean jasoko duten hobaria ez
da %44-ra ere iritsiko kasurik larrienean.
Beka lortzen dutenek behintzat, ez dute dirua aurreratu beharko, hileroko kuota dagokiona izango
delako.
Alde negatiboak:

steilasek beti aldarrikatuko du haurreskolak publikoak eta unibertsalak direla, hezkuntza sisteman
daukagun 0-3 urterako aukera publiko bakarra garelako. Gure ustez, familia eta lana bermatzeko dugun aukeratariko bat garelako doakoak behar dute
izan. Eusko Jaurlaritzak oso argi utzi digu ez dagoela
doakotasunaren alde, Haurreskolak Partzuergoari ez
diola finantziazio gehiagorik emango. Hau bermatzen
ez den bitartean benetako publikotasuna eta uniber
tsaltasuna oso zaila ikusten dugu.
Hezitzaileon artean ere, ezinegona nabaria da azken
urteetako matrikulazio jaitsieraren eta jaiotze tasa
beherakadaren eraginez. Eusko Jaurlaritzak duen
haurreskolen ikuspegi eta jarrerak ez digu batere
onurarik egiten.

• Aurre matrikula ordaintzen jarraitzen dute.
• Egokitzapenerako kuota garestitu da,
12 eurotan ordutegi zabalenean eta
boniﬁkaziorik gabeko familien kasuan.
• Prezio tarte bakoitzean merkatzen den
portzentajea oso txikia da.
• Tarteko ordutegi tramu bat sortzeko ez da
aurrerapausorik eman.
• Matrikulatzeko orduan ateratzen den familek
ordaindu beharko duten tramuaren kuota,
haurreskolan egongo den epe guztirako izango
da (bi urtez, kasu gehienetan eta hiru urtez
kasu batzuetan). Familiaren eta lanaren egoera
aldatu daitekeela ez da kontutan hartzen.
• Bi urteko umeek jasotzen zuten hobaria galdu
dute.

Bonifikazio sistema berria asmatu dute, neurri tranpati honekin matrikulazioak haunditu direlakoan.

steilasek legebiltzarrean eta enpresari egindako
proposamenak ez ditu kontuan izan. Enpresari gure
desadostasuna adierazi diogu. Erdiko tramua eska
tzen genuen eta gure ustetan errenta estandarizatuak erabiltzen dituen koefizienteak eta kuota tarteen onurak txikiak dira. Eta errenta aitorpena eta
familia eredu berriak kontutan izanik, etxe gutxitan
izango dute kuotaren hobaririk izateko aukera.

Kuota tartea

Errenta estandarizatuak

8 ordu

5 ordu

1

< 10.000

118 (%43,29)

91 (%43,12)

2

> 10.000 < 15.000

180 (%13,46)

140 (%12,50)

3

< 15.000

208

160
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lekualdatza lehiaketa

Lekualdatze lehiaketa (LAL)
LAL: Finkoek lantokiz mugitzeko duten eskubidea.
✓ Nor aurkeztu ahal da?

Ez du zehazten lekualdatze lehiaketan kontratuak
apurtu, suntsitu edo iraungitu ahal direla. Beraz, ez
da izango bidegabeko kaleratze bat?

✓ Zenbat lanpostu?

KLAUSULA GEHIGARRIA

✓ Maiztasuna.
✓ Baremoa.
2008tik steilas sindikatua LAL prozesua arau
tzea eskatzen ari da. Aurten Enpresak bere proposamena luzatu digu. Argi ikusten dugu bere helburua
zein den: Finkoen leku aldatze eskubidea garatu
beharrean, LEP-arteko kontratuen suntsipena bideratzea da, hain zuzen ere.

LEP-arteko kontratuetan jartzen du:
X (13) KLAUSULA GEHIGARRIA IKUSI

langilea ordezkatzea, hori egiteko
arrazoia honakoa izanik:

 Lanpostua gordetzeko eskubidea duten
langileak ordezkatzea.
 Hobari-eskubiderik gabe amatasunbajan dauden langileak ordezkatzea.
 Senideak zaintzeko eszedentzian
dauden langileak ordezkatzea,
eszedentzian dagoena ordezkatzen
duen langilea kontribuzio- edo
asistentzia-mailako langabeziagatiko
prestazioa urtebete baino epe
luzeagoan jasotzen ari denean (1/95
Errege Dekretu Legegilearen 14.
Xedapen Gehigarria).
X Aldi batean, hautaketa- edo sustapen
prozesuan dagoen lanpostua behin
betiko bete bitartean betetzea.

LEP-artekoek ez dute haien bakanteak identifikatuta
kontratuetan. Enpresa hau egiteko urratsak ematen
ari da. Horretarako, 2015eko Lanpostuen Zerrenda
erabili nahi du. Baina zalantza bat sortu zaigu.
Zein bakante egokituko zaio langile bakoitzari?
Kontratua eskuratu zuenean zeukana, bitan mugitu
ondoren betetzen zuena edo oraintxe daukana? Zer
nolako eragin legala izango du prozedura horrek?

4

Ordezkaritza Sindikalarekin. Kontratu hau
amaitzen da postua behin betiko betetzen
denean LEParen bidez.

Enpresaren iritzia:
Enpresak urteak darama LEP-arte kontratuak egin
gabe, matrikulazioa jaisten hasi den momentutik,
hain zuzen ere. Behin baino gehiagotan esan digu ez
duela bat gehiago ere egingo. Irailetik azarora arte,
haurreskola batean hezitzaile gehiagoren beharra
sortuz gero, Enpresa dituen trikimailu guztiaz
baliatzen da kontratu hauek ez egiteko.
Adibidez:
✓ Ordezkatu gabe dituen hezitzaileak
ordezkatzen ditu.
✓ Haurreskola batean dauden hezitzaileak
bestera eramaten ditu haurren eta familien
beharrak kontuan izan gabe.
✓ Haurreskola bateko ordezkoa bestera
eramaten du eta titularra lanera bueltatzen
denean, bi haurreskoletan berriro hezitzaileen
aldaketak daude.

steilas sindikatuaren irakurketa:
✓ LAL arautzea beharrezkoa da. Finkoak urtero
mugitzen dituzte eta leku batetik bestera
joaten dira LEP-arteko kontratua duten
hezitzaile batzuk egonkor mantentzen diren
bitartean.
✓ LALren ondorioz enpresak LEP-arteko
kontratuen apurketarako atea ireki nahi du
BETIKO eta DOHAINIK.
✓ Enpresak gustuko ez baditu kontratu hauek
argi eta garbi esan dezala. Langile bakoitzari
zor diona eman diezaiola eta beste aukerak
aztertzeko bideak zabal ditzala eskatzen dugu.•

termo berriak

Termo berrien inguruko hausnarketa
Aurten Termo

berriak erosi ditu
Enpresak. Kurtso hasieran, irailean, termo hauek
jaso bezain laster haurreskola batzuetatik deiak jaso
genituen. Hezitzaileek adierazi ziguten termo hauek
arazoak ematen zituztela eta familiak ere, arazo
hauetaz konturatu zirela.  Guk, haurreskoletako Prebentzio zerbitzuari jakinarazi genion. Azkenean 93
haurreskoletan egindako galdetegiaren ondoren eta
termoak haurreskola guztietan 9 hilabete erabili ondoren,  steilas sindikatuak zera esan nahi du:
1. Termo berri hauek edukiera txikiagoa dute, 600ml
hain zuzen ere, termo zaharrak ostera, 900ml
zuten bitartean. Ikusi informazio orriak:

2. Berresten dugu esan genuena: termo hauetako
barruko poteak ezin direla mikrohuinetan sartu.
Denborak arrazoia eman digu, hainbat haurreskoletatik esan digute barruko taperra deformatu
egin dela. Ez erabilpen txarra egiteagatik, erabilpen arrunta egiten (mikrouhinetan minutu eta
erdi bat egon ondoren) baizik. Ontziek bere forma
galtzen dute eta ondorioz tapa ez da ondo isten
eta purea kanpora irteten da.
3. Termo hauek duten itxiera
sistema kaxkarra da. Askotan haurreskoletara janaria
taperretik kanpo heltzen
da, batez ere, pureak, sopa
eta salda badira. Ez dira
hermetikoak. Horrek hezi
tzaileen lan zama handi
tzen du bazkal orduetan.

Hurrengo argazkietan ikusten dira barruko ontziak:
zuriek (termo berria) eta grisek (termo zaharra)
zabalera berdina dute baina ez ostera luzera. Askoz
pure gutxiago sartzen da oraingo ontzi batean.

4. Ez dute beroa ondo mantentzen. Hau da hezitzaileen
kezka nagusiena: Janaria ez dago bero haurrek
jan behar dutenean. Honek bi ondorio dakartza:
lehenengoa, bakterien ugalketa handitzen dela;
eta bigarrena, langileen lan zama asko handitzen
dela, haurreskolako mikrouhin batean hainbeste
plater birberotu behar dituztelako. Familiei janaria
beroago ekartzeko eskatu dietenean, lehen
aipatutako taperren deformazioa gertatu ohi da.
5. Familia askok hainbat haurreskoletan euren
etxeko beste termo bat ekartzen du, eta aurretik
haurreskolan anai-arrebarik izan badute, termo
zaharra ekartzen dute.
Gure iritzia enpresari urtean zehar azaldu ondoren,
datorren urtean termo hauek ez dituzte erosiko.
Baina aurten termo hauek jaso dituzten familiei
ez zaie termo berririk emango, hezitzaileen lan
zama mantenduz. steilas sindikatuak jarraitzen
du eskatzen termo hau behingoz haurreskoletatik
kentzea, duten kalitate eskasa kurtso honetan
agerian gelditu delako. •
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0-3 nafarroan

0-3 egoera Nafarroan
Haur eskolak
116 haur eskola daude Nafarroan, 101 publiko
eta 15 pribatu. Horietariko 30 administrazioa berak kudeatzen ditu, 7 Nafarroako Gobernuak eta
gainontzekoak udalek. Haur eskola gehienak zeharka kudeatuak dira, enpresa zerbitzu, kooperatiba edo langileen enpresa txikien bitartez. Aurreko mendearen bukaeran eta mende berriaren
zehar dozenaka haur eskola sortu dira, inongo
planifikaziorik gabe, gobernuak obren gastuak
ordaintzen zituelako. 2008tik aurrera Hezkuntza
Sailak funtzionamendurako ematen zuen ekarpena gutxitzen joan da. Ondorioz, udalek eta familiek diru gehiago jarri behar dute.
Gaur egun eskaintza euskaraz “zonalde eus
kaldunean” soilik bermatzen da eta “zonalde
mistoan” ematen den eskaintza, bereziki Iruñean,
oso mugatua da, 13 eskoletatik 2tan. Urtero
haur eskoletan euskara zabaltzeko kanpaina
arrakastatsuak egin arren administrazioak ez du
euskara zabaltzen haur eskola gehiagora; berriz,
ingelesa sartu dute 3 haur eskolatan azken urtetan.

Legeria
2007an
28/2007 Foru Dekretuak arautu zuen Haur
Hezkuntzako lehenengo zikloa. Bertan, ikas
tetxeek bete beharreko baldintzak, ratioak eta
ziklo honen hezkuntza edukiak zehazten ziren.
Saiakera interesgarria izan arren, zikloaren
izaera hezitzailea argi uzten baitzuen, emandako
urratsak nahikoak ez zirela pentsatu genuen.
Gure ustez, hainbat instituziok kontrolik gabe
gelditzen baitzen.
2012an hainbat ikastetxek oraindik ez zituen
dekretuak ezarritako baldintzak betetzen. Gobernuak “egoera konpontzeko” behin-behineko
aldaketa egin zuen dekretuan, 2015 arte, ratioak
igotzen eta ikastetxeko baldintzak gutxitzen.
Protesta ugari izan arren dekretua inposatu zuen
gobernuak (72/2012ko dekretua). Hiru urteak
amaitzear daude baina beste trikimailua asmatu
dute: adostasunik ez dagoenez oraingo baldin
tzak betirako finkatzeko, urtebete luzatu dute
indarrean dagoen dekretua.
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Lan baldintzak
Zuzeneko kudeaketa duten udal haur eskoletako langile
batzuk finkoak dira, baina askok kontratu prekarioak
ditu, zerbitzuak iraun arte bakarrik. Orokorrean, beren
lan baldintzak hitzarmenaren bitartez arautzen dira.
Zeharka kudeatuak diren haur eskoletako langileen
egoera oso ezberdina izan daiteke enpresa motaren
arabera. Nafarroako Gobernuak ezartzen duen soldata
oreintagarria besterik ez da eta enpresa batzuek hezi
tzaileen hitzarmena estatalari eusten diote, gutxienez
goimailako titulazioa duten pertsonentzat duinak ez
diren baldintzak jasotzen dituena.

steilasek defendatzen duena
0-3 zikloa doakoa, unibertsala, elebiduna, publikoa eta
kudeaketa publikoarekin eskatzen dugu.
• Doakoa: familia askorentzat ziklo honetako
hezkuntza luxu bihurtu da eta matrikula
nabarmenki jaitsi da. Horrek  neska-mutilek
hezkuntza aukerak galtzea dakar baita hezitzaile
askok lanpostuak galtzea ere. Hezkuntzarako
eskubidea bermatzeko doakotasuna
ezinbestekoa da.
• Unibertsala: baldintza egokiak dituzten haur
eskolek ikaste arazoak saihesten dituztelako;
hizkuntza eskuratzen eta sozializazioan laguntzen
dutelako eta jatorrizko desberdintasunak
konpentsatzen dituztelako.
• Elebiduna: Nafarroako berezko bi hizkuntzak
ezagutzea bermatu behar baita.
• Kudeaketa orokorra eta publikoa: Hezkuntza
Departamentuak edo udalek era zuzenean
kudeatutako haur eskolak nahi ditugu, langileen
lan eskubide duinak bermatzeko.•

haurdunaldiko prestazioa
Haurdunaldiko arriskuagatiko prestazioaren
inguruko informazioa
Tramitazioa onartzeko langileak gutxienez 24 asteko haurdunaldia eduki behar du.
Tramitazioa arintzeko 22.astean bidali ahal izango da. Haurra izan bezain pronto
Haurreskolak Partzuergoari jakinarazi beharko zaio, umea zein egunetan jaio den
ospitaleko ziurtagiriaren bitartez.
Prestazioa jasotzeko eman behar diren 3 pausuak:

1. Langileak Mutualiari bidali

3.Mutualiatik atera bezain pronto

a. CP-REL-F1 (ziurtagiri
medikuaren eskaera)

Haurreskolak Partzuergora deitu, Prebentzio
Zerbitzura.

b. N.A.N

-  Mutuako medikuak egindako agirian
zehaztutako datari jarraiki Haurreskolak
Partzuergoarekin prestazioaren hasiera data
zehaztuko da.

c. C
 P-REL-F6 (norbanakoaren
medikuak betetzekoa, lehen
arretako medikuak edota Osasun
Zerbitzu Publikoko ginekologoak)

lurraldeko helbidera
Zure bizilekua dagoen
ra jakinarazi
eta Prebentzio Zerbitzu
lia.es
prestacionesvi@mutua
Araba:
Q 945 009 090
ciones@mutualia.es
Bizkaia: erandiopresta
Q 944 042 102
EconomicasGipuzkoa
Gipuzkoa: prestaciones
@mutualia.es
Q 943 426 500

-  Langileak mutualiara e-mailez CP-REL-F3
bidali (prestazio eskaera). Eredu hau bidali
behar da emailez 1.atalean aipaturiko helbide
elektronikoetara.

Mutualiako ereduen inguruko azalpenak
CP-REL-F1: eredu honen 1,2 eta 3 puntuak
bete. 2.puntuan X jarri “haurdunaldiko
arriskuagatik” jartzen duen lekuan. Honen
azpian dagoen laukian ez da ezer jarri behar.
3.puntuan azken 6 hilabeteetan izandako
baja egoeren datuak jarri, kasua eman bada.
Ondoren data eta sinadura jarri.
CP-REL-F6: Norbanakoaren medikuak edo
ginekologoak bete beharreko eredua da.
(matronak betetakoak ez du balio izaten).

2. M utualiak langileari deitu

eta zita bat luzatuko dio
(Pakea Klinika Donostian,
Ercilla Klinika Bilbon edo
San Jose Ospitala Gasteizen)
eta bertan baloratuko dute
prestazioa onartzen zaion edo ez.

CP-REL-F3: eredu honetan 1,2,3 eta 4
puntuak bete. “Borondatezko PFEZ mota”
jartzen duen tokian desgrabatzea nahi den
ehunekoa zehaztu behar da. Ohikoeena
norberari nominan aplikatzen zaiona
zehaztea izaten da.
CP-REL-F1 eta CP-REL-F3: ereduetako
2.puntuetan Kotizazio Kontuaren Kodea
zehaztu behar da, jarraian aipatzen diren
zenbakietatik langileak lan egiten duen
lurraldeko zenbakia jarri beharko delarik:
Araba: 01/102554035
Bizkaia: 48/107258114
Gipuzkoa:20/104859792
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ordezkoak

Ordezkoak:
Hezkuntza Publikoa
Itxaropen gutxiko 2015ko
EPE aurrera doa. 4.000 lagun
aurkeztu dira; LHn lanpostu
bakoitzeko 22. Baina Hezkuntza
Saila pozik, horrela ordezkoen
zerrendak beteko direlako eta
hain gutxi gustatzen zaien
zerrenden irekiera ez dute
egin beharko.

Gogorra izaten ari da ikasturte honen

amaiera ordezko askorentzat. Alde batetik EPEri
buruz geneuzkan beldurrak egia bihurtu dira. Nahiz eta oso lanpostu gutxi eskaini, probak gainditzen dituztenei zerrendetan sartzeko aukera
pizgarria izan da askorentzat: 4.000 lagun baino
gehiagok eman dute izena. Honek dakar LH espezialitatean, adibidez, 22 pertsona daudela eskaintzen den lanpostu bakoitzagatik.
Hain kopuru altuak direnez, epaimahaiburuak
aurkitzeko arazoak izan omen dituzte eta asteak
eman dituzte mahaikideak zozkatu zirenetik
epaimahaien zerrendak argitaratu arte, suertatu
zaien irakasleen kalterako.
Zerrendak azken momentu arte ez irekitzeko duten
politikaz, ikasturte honetan zehar bost aldiz ireki
behar izan dituzte hainbat ikasgaitan. Azkena,
martxoaren 6an, Haur Hezkuntzako zerrenda ireki
zen (agortuta zegoelako). Izena eman dutenen
kudeaketa oso geldoa (eta maltzurra) izan da,
eta maiatza arte ez dute onartu eta baztertuen
behin-behineko zerrenda argitaratu, bi ondorio
gaiztorekin:
• Apirilaren amaieran hasi den birbaremazio
prozesuan ez diete utzi parte hartzen, eta
2016ko iraila arte ez dira zerrenda orokorrean
sartuko.
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• Oposizioen probak pasatzen dituztenak irailean
sartuko dira zerrendetan (deialdian agertzen denez),
eta Hezkuntza Sailak erabaki du martxoan izena
eman zutenen aurrean kokatuko direla. Ikusita EPEn
1.600 lagun aurkeztu direla oso urrun ikusten ditugu
pertsona hauen lan aukerak.
Zergatik esaten dugu jokaera hau maltzurra dela? Sailak
behin eta berriro esan digu lan egin nahi dutenek ahalik eta prestakuntza altuena izan behar dutela. Honekin
ados, baina ez beraiek ondorioztatzen dutenarekin (eta
sistema honen bidez lortu dezaketenarekin): Magisteri
tza gradua lortzeko lau urte eman eta gero, oposizioan
aurkeztu eta probak gainditu beharko dira lehenengo
ordezkapena egin baino lehen.
Maiatzean egiaztatu dugu Informatikako zerrenda agortu dela eta beste zerrendetako ordezkoak bidaltzen ari
direla. Zerrenda hori zabaldu beharko lukete, baina zalantzak ditugu ea hurrengo oposizioak baino lehen, kudeatzeko kapazak izango diren.
Langileek, ikastetxeek eta hezkuntza sistemak lanpostu egonkorrak eta duinak behar dituzte, eta horretarako
daude oposizioak. Bitarteko lanpostuak betetzeko behar diren ordezkoak esleitzeko zerrenda guztiak gutxi
enez urtero irekitzea exijitzen dugu.•

emakume idazkaritza

Emakume idazkaritza
Pasa den maiatzak, 9-10, Madriden STEs Intersindical eta Confederación Intersindical-eko
emakume idazkaritzek “Somos voz, somos fuerza, juntas construimos el futuro” lelopean
urtero burutzen dituzten jardunaldiak ospatu ziren.

Asesinato
Agresión física

Visible

Violación
Amenazar
Humillar

Invisible

Despreciar
Humor sexista
Invisibilización

Abuso sexual
Gritar

Insultar

Desvalorizar
Chantaje emocional
Controlar

Lenguaje sexista

Formas
explícitas

Ignorar
Culpabilizar

Publicidad sexista
Anulación

Micromachismos

Formas
sutiles

Sociedad patriarcal

Urtero

bezala steilas-eko Ema
kume Idazkaritza gonbidatuta izan
zen. Bertan beste komunitateetako
emakumeekin hainbat esperientzi
eta dokumentazioa elkartrukatzeko
aukera izan genuen.
Sarrera emateko ponentzian Carmen Castrok ekonomialariak, ema
kumeentzako burujabetza proiek
tua eta jendarte osorako proposamen politikoa aldarrikatu zituen non
printzipio etiko politikoetan berdintasunaren txertaketa funtsezkoa
den. Argi utzi zuen kapitalismoarekiko des-identifikazio kolektiboa beharrezkoa dela baita menpekotasun
patriarkala nabarmentzea ere. Horretarako, gizonezkoen boterearen
monopolioarekin bukatzeko eta genero opresioa puskatzeko, ikuspuntu feminista ezinbestekoa da.
Tailerrak Lola Ferreiro eta Jessica
Murilloren eskutik joan ziren. Lehenengoak, medikua eta emakumeen
osasun mentalari buruzko ikerlaria,
frustrazioaren inguruan hausnartzea

animatu gintuen. Emakumeok frustrazioaren aurrean agresibitatea
erreprimitzen dugula ez zen zalan
tzarik geratu. Sistema patriarkalak
eta emakumeengan historikoki
izan duen errepresioak agresibitatea guregana zuzentzera behartu
gaitu segurtasun eza, beldurra eta
konfiantza falta sortuz.
Bigarrenak, Kazetaria eta komunikazioan aditua, ciberbulling munduan murgildu gintuen. Guretzako
berria ez bazen ere, genero indarkeriak sare sozialetan zer zabalkuntza
duen grafikoki ikusteak gorputz
txarra jarri gintuen. Irakaskuntzako
langileak bezala praktikoki nola detektatu, prebenitu eta nola jardun
luze eztabaidatu genuen.
Bukatzeko, Nuria Varelak, kazetaria eta berdintasun politiketan
aditua, gogoratu zizkigun lehenengo feministen errebindikazioak,
hezkuntza eta ahotsa hain zuzen
ere. Garapen historikoa errepasatu
eta gaur egun berak deitzen duen
“falacias viriles” desmuntatzea

dela erronka nagusia konturatzea
izan ziren ildo nagusiak. Kulturari
sarbidea debekatua izatetik berdintasunaren ilusiora pasa gara
baina gizonezkoek jarraitzen dute
izaten mundua definitzen dutenak
eta jakina beren ikuspuntutik eta
interesen arabera.
Gustura entzun genuen hizlari
hauen guztien mezua eta gure aldetik, gure lan ildoen berri eman
genuen, alde pedagogikoa eta hedatzeko era.
Emankorra eta interesgarria izan
zen benetan gure Madrilgo bidaia,
elkartrukea eta elkarlana manten
tzeko gure artean, baita ikatetxe
etan hezkidetzako bidea indartzeko eta pizteko ere.•
Ponentziak:
www.stes.es/mujer.html
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LGTBIQ

Besteak
Azkenaldian, beharbada askok sumatu ez duzuen aldaketa txiki bat egon da gure afiliazio formularioan. Sexua jartzerakoan emakumea eta gizona hautuez gain
“Besteak” dioen aukera ere aurki dezakegu.

Genero eta aniztasun
sexualerako gidaliburua

Batzuei agian ez zaie bururatuko zer beste egon daitekeen emakume eta gizonez gain. Beste batzuk aldiz
akaso entzun duzue Australia bezalako herrialdetan “hirugarren sexua” dioen aukera txertatu dutela NANean.
Euskal Herrian oraindik horrelako dokumentazio aurrerapenetatik urrun gaudela dirudi. Edonola, egunero
pertsonekin lan egiten dugun irakasleok eta hezitzaileok
aspaldidanik ezagutzen dugu errealitate hau.

Gure ikastetxeetan LGTBIQfobia normalizatua
dago. Bortizkeriak hamaika aurpegi ditu: Mehatxuak, txantxak, txiste sexistak... Aipatzekoa
da gure egunerokotasunean “maritxu” eta “marikoi” hitzak zein barneraturik dauden. Era berean, Inbisibilizazioa ere bortizkeria da, feministok ondo dakigun bezala “izena duenak, izana
du” beste guztia, beraz, ez da existitzen.

Badakigu gure ikasleen artean, egon badaudela zenbait pertsona zeinengan NANean dioena ez datorren
bat beraien izaera publikoarekin. Agian txikiak garenean guztiz doktrinatu gabe gaudelako edo akaso jolasteko eta aske izateko indar gehiago dugulako. Batek daki, baina umeak garenean neskaz “mozorrotu”
gaitezke beldurrik gabe edo ez dugu femeninoa izateko hainbesteko beharrik ikusten. Azken finean belarritakoengatik izango ez balitz nork desberdinduko luke
umeen sexua?

Gure ikastetxetako ikasleak anitzak dira, irakasleak anitzak dira, familiak anitzak dira, beraz,
gida hau ateratzeko arrazoiak ere anitzak dira.•

Nerabezaroan ordea, nahitaezkoa da gure sexuarekin
bat datorren rolera egokitzea. Orduan izaten da, ondo
dakigun bezala, bullying transfobikoak eta bestelakoek
indarra hartzen duten garaia.
Edonola, nahiz eta gizarteak sarri ez ulertu zergatik,
errealitatea da badaudela gizon edo emakume lauki
etan egokitzen ez diren pertsonak. Esan bezala, gizarteak normalean ez du adeitasunez jokatzen etiketekin
katalogatu ezin ditzaken pertsonekin. Orokorrean uler
tzen ez duen ororekin jokatzen duen era berean aritzen
da kasu honetan ere; mesprezuz, baztertuz, irainduz
etb. Guk steilasetik pentsatu nahi dugu gure sexu
aukerarako laukitxo hau gehituz zenbait pertsonen askatasun eremua handitu dugula.
Guretzat nahitaezkoa baita gure
geletan zein gure gelaxka edo
laukietan norberak bere tokia
izatea.•
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TTIP

Hezkuntza TTIP eta tisa itunetatik kanpo!
Apirilaren 18an, Europar Batasuna eta Ameriketako Estatu Batuak negoziatzen ari diren Merkataritza eta Inbertso Hitzarmenaren
aurkako nazioarteko mobilizazio
eguna zela eta, hainbat ekimen
antolatu ziren Euskal Herrian.
Gaur, Euskal Herrian, TTIPari ez
kanpainan 45 eragiletik gora parte
hartzen dugu eta atxikimenduak
gorantz doaz.
TTIP deritzona garrantzi handiko
ituna izan arren ez da bakarra, hortxe dugu TISA (Trade in Services
Agreement), Zerbitzu Publikoen
salerosketarekin zerikusia duen
guztia arautzeko, edo desarautzeko, ahaleginetan dabiltza. Negoziazioetan Europar Batzordeak eta 22
estatuk parte hartzen dute, tartean
AEBk, guztira 50 herrialdek.
TISA ez da merkataritza akordioa
soilik, korporazio transnazionales
zerbitzura sortutako tratatu berri
bat da, transnazionalei eta kapitalari laguntzeko eraiki duten arkitektura, alegia. TTIP eta TISAren
funtsa Europar Batasuneko agintariei esku-sartzeko ahalmen teknikoa ematen diete, Europako parlamentua zein estatu kideetakoak
alde batera utzita.
TTIP eta TISA menderatze-egitura
politiko eta juridikoaren parteak
dira. Ez dute zerbitzu publikoak
erabiltzeko eskubidea eta demokrazia eskubide korporatibo
ekin bateratzeko biderik ematen.
Haustura sakon bat gertatu da,
jendarte-eskubideen babes-sistemaren arau-piramidearen eta botere hierarkiaren artean.

Zein da beraien estrategia
Negoziaketak ilunean egiten dituzte, biztanleen eta parlamentuen ezkutuan; demokrazia falta,
ordea, agerian utzi dute.

TISA deritzonak zerbitzu publikoak (hezkuntza, osasungintza,
ura...), batetik, eta gainerako zerbitzuak (profesionalak, enpresa
batek beste bati mailegatzen dion
eskulana...), bestetik, negoziatzen
ari dira. Europar Batasunak interes handia du horretan, munduko
zerbitzu-esportatzaile handiena
baita, TISA indarrean jarriz gero,
ez baitute zarbitzuak eskaintzeko
aukera handirik izango, jaso eta
ordaindu besterik ez dute egingo.
Laburbilduz, neurri handi batean
inbaditzaileen gisan jokatzen dute
zerbitzuak eskaintzen dituztenek.
Hori bai, estatu bakoitzak bere zerrenda negatiboa ezartzeko aukera du, hau da, akordiotik kanpo
utzi nahi dituen zerbitzuen zerrenda ezartzeko aukera du. Zerrenda
negatiboen arazoa zera da: behin
emanda ezin dela ezer aldatu.
Gainera hortik aurrera sor litekeen
edozein zerbitzu mota automatikoki bere eraginpean hartuko luke
akordioak, eta negoziagarri bihurtuko litzateke.

clause esaten zaion mekanismoa
edukiko du, alegia, araudi bat
adostu eta gero ezin izango litzateke berriro erregulatu zerbitzu hori.
Behin betiko finkatze bat litzateke.
Hezkuntza publikoa merkatari
tza hitzarmenetan (TISA) sartzen
bada, hitzarmena edozein izanda
ere, Euskal Herriaren burujabetza
bertan behera geratuko da, atzerriko hezkuntza-enpresei merkaturako sarbide librea eskaintzen
zaielako, gobernuak kalitate eskaseko hezkuntza-enpresen uholde batean murgilduko direlako eta
merkataritza-hitzarmenek botere
publikoari hezkuntzaren kalitatea
bermatzeko baliabideak murriztuko dizkiotelako.

steilasek Eusko Jaurlaritzari
honako hau proposatu dio:
TISA Hezkuntza publikoaren negoziazioa akordioen corpuseko
klausula legaletik kanpo gera dadin, eta Eusko Jaurlaritzako organo orotan Hezkuntza Publikoaren
defentsarako konpromiso legala
har dezaten.•

TISAren helburuetako bat da pribatizazioek atzerabiderik ez izatea.
Horretarako, itunak inglesez ratchet
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Zer da eilastasuna?
Hegoaldean hezkuntza-ekimenei laguntza txikiak eskaintzeko fondoa da, 1994
urtetik aurrera funtzionatzen duena. Fondoak steilas-en diru-sarrera gordinen
%1az eta eilaskideen, 5euro hilabetero, ekarpenez osatzen da bakarrik.
Diruaren %100a urtero burutzen den asanbladak erabakitako proiektuentzako
da. Asanbladan eilastasunkide guztiek har dezakete parte.
Nolako proiektuak babesten ditugu?
Injustiziaren kontra eta jendarte aldaketaren
alde diharduten erakunde herrikoiei eta
antolatuei laguntza ematen dituzten
proiektuak dira.
Hezkuntzarekin lotuta (heziketa formala,
ez formala eta informala).
Genero ikuspuntua kontuan hartzen
dutenak emakumezkoek bizitzaren kontrola
hartu ahal izateko, edota esparru publiko
erabakitzaileetan sarbidea errazteko.

Elkarren arteko komunikazioa errazten
dutenak gure elkartasuna sustatzeko.
Ikastetxeetan eragina eduki ahal izatea
hezkuntza komunitatearekin hartu emanak
sustatzeko, Garapeneko hezkuntza bultzatuz.
2014 urtean 14 proiektu bultzatu ditugu:
El Salvador, Sahara, Palestina, Txiapas,
Maputxeen Herria eta Guatemalan
daude kokatuta.

baduzu deitu
i
ah
n
an
iz
a
de
ki
n
su
ta
as
il
E
gun mundua!
za
de
li
au
ir
,
a
ar
et
tz
oi
eg
ko
steilas-e

www.steilas.eus
Araba: Eulogio Serdán 5

01012 Gasteiz
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02
araba@stee-eilas.eus
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.eus
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.eus

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.eus

