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editoriala
2017-18 ikasturtea mobilizazioekin hasi eta bukatu dugu.
2009an sinatutako lan hitzarmena ordezkatu behar duen lan
hitzarmen berrirako negoziazioan ez da urratsik eman. Ia 9
urte eta 37 negoziazio-mahai ondoren, negoziazioak berea
egin zuen azaroaren amaieran.
Kristau Eskolak eta IZEA patronal erakundeek mahaian erakutsitako mugiezintasun eta intrantsigentziak sindikatuak mahai ustera eraman gintuzten. Ez zuten hurbildu izan nahi sindikatuen
aldarrikapenetara. Ez zuten ganorazko proposamenik egin sindikatuek iragarritako mobilizazioak ekiditeko. Eta martxoko eta
maiatzeko mobilizazio arrakastatsuak eta gero –STEILASkide
guztiak zoriondu behar ditugu mobilizazioetan izandako parte
hartze aktiboagatik– bere horretan jarraitzen dute bi erakundeek.
Inolako urratsik eman ez izanak datorren ikasturteko hasierako mobilizazioak deitzera behartu ditu sindikatu guztiak. Eta
sasi guztien gainetik –eskirolajea bultzatu, mehatxuak zabaldu...– batasun sindikala oinarriz, sindikatu guztiek mobilizazioei eutsiko diegu beste konponbiderik mahaia gainean jarri
ezean. Espero dezagun patronalek bere arduragabekeria alboratu eta gatazkari konponbidea eman diezaiokeen ganorako
proposamena egitea.
Gatazkak sektoreko beste kontu guztiak baldintzatu ditu eta
ez da bestelako sorpresarik izan. AZP eta espezialisten parekidetasuna, zorraren inguruko auzi amaiezina, batzorde parekidearen gorabeherak ohikoak bihurtzen ari dira eta aurtengoan bide laburra izan dute.
Gatazkak estali dituen kontuen artean Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 1. Zikloko (1. eta 2. Kurtsoak) irakasleen soldatak berdintzearen aldeko kanpaina izan da. Hezkuntza Sailak
STEILASek egindako eskaerari ez zion erantzunik eman eta ,
beraz, ekiparazioa indarrean jartzea eskatu genuen. Hori gertatu ez zenez, sindikatuak bide juridikoari heldu zion eta helegitea jarri zuen. Azken egunotan Hezkuntza sailaren erantzuna
jaso dugu; helegitea ez omen du onartzen. Gure zerbitzu juridikoek aztertuko dute bide juridikoa jarraitzeak merezi duen.
Kanpainarekin amaitzeko Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzan
jasotako ehundaka sinadurak entregatu genituen.
2018-19 ikasturetari begira jartzeko unea ere heldu da. Eta gatazkak pilpilean jarraituko badu ere hauteskunde sindikalek
bete betean harrapatuko gaituzte. Edozein sindikatuarentzat
prozedura garrantzitsua bada ere hauteskunde sindikalena
STEILASentzat are gehiago; aintzat hartu behar dugu gutxieneko ordezkaritza lortu behar dugula negoziazio mahaian egoteko. Beraz, gogo betez heldu behar diegu STEILASkideok.
Ikastetxez ikastetxe gure alternatiba ezagutzera eraman, zerrendak osatu eta berritu... langileen eta langileentzako sindikatua garela adierazi eta Irakaskuntzan STEILAS alternatibarik
onena dela lau haizetara zabaldu.
Baina horren guztiaren bitartean oporretan gozatu eta indarberritu. Merezi dugu eta!•

La intransigencia y la inmovilidad de
Kristau Eskola y AICE llevaron a los
sindicatos a levantarse de la mesa de
negociación. Durante el curso no han
sido capaces de hacer una propuesta que
evitara las movilizaciones. Después de
las exitosas huelgas de marzo y mayo
siguen sin dar ningún paso. Esta situación
ha obligado a los sindicatos a convocar
nuevas movilizaciones para el comienzo
de curso.
El conflicto ha dejado en un segundo plano
la campaña de equiparación salarial del
Primer y Segundo Ciclo de la ESO que
nuestro sindicato puso en marcha el curso
pasado. El Departamento de Educación
no respondió a la petición inicialde
STEILAS y decidimos interponer un
recurso. Hace unos días hemos recibido
la respuesta negativa del departamento.
Nuestros servicios jurídicos estudiarán
si merece la pena seguir por la vía
judicial. Como finalización de la campaña
entregamos cientos de firmas de apoyo en
la Delegación de Educación de Bizkaia.
Ha llegado el momento de mirar hacia
el curso 2018-19. Aunque el conflicto
laboral seguirá abierto también llegarán
las elecciones sindicales en la mayor parte
de los colegios. Para STEILAS es un
momento importante ya que es necesario
refrendar nuestra representatividad si
queremos seguir formando parte de la
mesa de negociación del convenio.
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ezagutu zure eskubidea

Cuando se inician

las licencias retribuidas
El pasado 13 de febrero el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy
interesante (STS 145/2018) en la que se establece un nuevo criterio
interpretativo sobre la manera en la que se deben computar las
licencias retribuidas recogidas en el artículo 37.3 del Estatuto de los
Trabajadores y específicamente sobre las licencias por matrimonio,
nacimiento y fallecimiento, accidente o enfermedad grave.
En dicha sentencia el Tribunal Supremo interpreta que si el día en que se produce el hecho que da lugar al permiso no
es laborable, el cómputo de este permiso
debe comenzar el primer día laborable
que le siga. Esta regla es independiente
de que la duración del permiso incluya
tanto días laborables como no laborables
(como por ejemplo, el permiso por matrimonio).
Esta interpretación del Tribunal Supremo
establece una nueva doctrina que se debe
aplicar en todas las empresas para los casos juzgados (matrimonio, nacimiento y
enfermedad, accidente o fallecimiento);
es decir, que podemos reclamar desde ya
que el día de inicio de las licencias a que
tengamos derecho empiece a contar desde el primer día laborable en caso de que
el hecho causante tenga lugar en día festivo. Otra cuestión que se deberá ir acla-

rando con la práctica es si esta doctrina
se puede aplicar al conjunto de licencias
y permisos o sólo las mencionadas expresamente.
Por otro lado, los convenios colectivos
pueden regular y mejorar las licencias y
permisos establecidos en el artículo 37.3
del Estatuto de los Trabajadores. Por
tanto, para la aplicación de este nuevo
criterio es importante entender qué dice
nuestro convenio colectivo ya que su aplicación puede ser diferente en función de
lo que se establezca en él.
Desde este momento puedes empezar a
reclamar en tu empresa que se aplique
este modo de computar las licencias. En
caso de duda pregunta a tu delegada o
delegado de STEILAS o acude a la asesoría del sindicato.•
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hauteskunde sindikalak

Badatoz hauteskunde sindikalak...
Hauteskunde sindikalen garaian gaude. Ikasturte honen bukaeran hainbat
prozesu burutu dira edo bidean daude. Araban, Gasteizko Egibiden (450 bat langile,
Estatuko itundutako ikastetxerik handiena) 3 delegatu lortu ditugu genuen lehengo
postu galdu arren. Gipuzkoari dagokionez GAUTENAn 3 delegatu ere lortu ditugu.
Ikastetxe horiek prozesuak egin badira ere Gizarte Ekimeneko ikastetxeen esparruan,
hauteskunde sindikalen pilaketa bat izango dugu laster, ikastetxe askotan datorren
ikasturtean zehar -eta bereziki Gabonak bitartean- egingo direlako. Eta prest egon
behar dugu horretarako, emaitzek lau urtetako ordezkaritza maila finkatuko dutelako.
Hauteskunde hauei begira STEILASen helburua argia da: sektore mailan bigarren
sindikatua izaten jarraitzeari eustea. Horretarako ordezkaritza dugun ikastetxeetan
hautagai-zerrendak bermatu behar dira (hau ez da erreza, kasu askotan berritze
prozesuan gaudelako) eta ikastetxe berrietan sartzeko aukerak bilatu behar ditugu.
Oso zaila bada ere, ELAK sektorean duen gehiengoarekin amaitzea albiste ona izan
zitekeela uste dugu, horrek gaurko harreman laboraletan erabateko aldaketa ekarriko
zuelakoan. Baina STEILAS ez bada ez da aurreikusten horretarako aukera handirik
beste sindikatuen aldetik.
Hauteskundeetarako gure materiala ari gara prestatzen eta kartela eta triptikoaren
diseinuarekin gaude. Gure kanpaina “Irakaskuntzan STEILAS langileena eta
langileentzat” leloaren inguruan joango da, aldizkariaren portadan kartela da.
Irakaskuntzarekin sindikatuak duen lotura zuzena azpimarratu nahi dugu, honetan
ezin digulako beste inork konpetentziarik egin. Eta, nola ez, guretzat sektoreko
langilearen profilak bikoitza behar duela izan: batetik, konpetentzia profesional onak
etengabean bilatzea, lanbidearekin konpromiso indartsua izatea eta hezkuntzak
duen garrantziarekiko kontzientzia izatea; bestetik, eskubide laboralen jabe izatea
eta horien defentsan borrokatzea beharrezkoa denean. Ez dugu inor engainatu nahi:
txanpon bereko bi aldeak dira guretzat, eta halaxe agertu nahi dugu jendearen aurrean.
Hona hemen gaurko egoera:
Giza Ekimeneko Ikastetxe Pribatuak (EAE)
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

EAE

De.

%

De.

%

De.

%

De.

%

ELA

25

29,4

218

54,6

137

65,9

380

54,9

STEILAS

26

30,6

62

15,5

29

13,9

117

16,9

CCOO

23

27,1

73

18,3

11

5,3

107

15,5

LAB

0

0,0

28

7,0

20

9,6

48

6,9

Besteak

11

12,9

18

4,5

11

5,3

40

5,8

Guztira

85

100,0

399

100,0

208

100,0

692

100

El objetivo de STEILAS para estas elecciones
sindicales está claro: Seguir siendo el segundo sindicato
más representativo del sector. Para ello debemos garantizar
la presentación de candidaturas en los centros en los
que ya tenemos representación sindical , y encontrar las
oportunidades que tenemos de presentarlas en centros en los
que hasta ahora no hemos tenido representación sindical.
5

elkarrizketa

40 urteko ibilbidea irakaskuntzan
 ola gogoratzen duzu
N
STEILAS sortu zeneko
garaia?
Egoera politiko berriaren estreinaldia izan zen. Diktadura atzean
utzita, ilusio eta batasuna zegoen
jendartean. Trantsizioa hasi zen,
baina badirudi oraindik, gaur
egun ere, egoera berean gaudela.
Gure eginkizun sindikalean batasuna agerikoa zen. Gure sindikalgintza sindikato bertikaletik
Jose Angel Garcia. Maisua
bideratu genuen frankismoak
(Escuela Normal de Álava), 1970.
Historian lizentziatua (Deustuko
behartuta. Dena den, aukera hoUnibertsitatea), 1993
rrek ahalbidetu zizkigun bilerak,
eztabaidak eta asanbladak egitea, eta hau izan zen
klaseko sindikatu, sozio-politiko, euskaldun eta internaziolistaren hazia.
 0 urteko ibilbidean sindikatuak pasatuko
4
zituen hainbat eta hainbat une zailak.
Gogoratzen duzu bateren bat, nola bizi
izan zenuen?
Sektore Pribatu-kontzertatuak egoera zail asko izan
ditu. Euskadiko lehen hitzarmena bi greba garrantzi
tsuren ondoren lortu zen; lehenengoa 6 egunekoa
eta bigarrena 1988an 40 egunekoa. Bigarren greba
salto kualitatiboa izan zen sindikatuarentzat: antolakuntzarako gaitasuna, asanbladak, borrokak ikusgarri egin, gurasoekin bilerak... Lan hitzarmenaren sinadura hura, Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin,
Euskal Herrian negoziaziorako oinarriak ezarri zituen
eta erreferente izan zen beste erkidegoetan.
Beste momentu garrantzitsu bat: afiliatuok ezta
baida interesgarriak izan genituen ez genuelako
“komulgatzen” CCOOekin egindako koalizioarekin.
UTEPE (Union de Trabajadores de Enseñanza Privada
de Euskadi) ELAren hegemonia apurtzeko saiakera
bat izan zen. Batez ere gure afiliatu gipuzkoarren
partetik etorri zen erreparo hori.
ELAk beti izan du pribatuan %60ko ordezkaritza baino gehiago lan hitzarmen desberdinak sinatzeko.
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STEILAS sindikatutik, maiz gutxietsita sentitu gara,
nahiz eta batasunerako saiakerak egin.
 indikatuan izandako ibilbidean une
S
bereziren bat ere bizi izango zenuen, bada...
Aurretik aipatutako UTEPEren gaiaz aparte, kantitateen erreklamazioa aipatuko nuke (Patxi Lopezen gobernuak kendutakoak). Lehenengoak izan ginen era
azkar eta koordinatuan borroka aurrera eramaten,
alde legala eta mobilizazioak uztartuz. Ez zen diru
erreklamazio soil bat izan, gure lan hitzarmenaren
etorkizuna izan zen, Estatuko hitzarmenaren itzala
gertu ibili baikenuen.
 TEILASek bere burua Internazionalistatzat
S
hartzen du. Nola gauzatu du bere
sindikalgintzan internazionalismoa?
Eilastasunak lan ikaragarria egin izan du eta egiten
jarraitzen du. Egia da nahiko ikusgarritasun txikia
dulela sindikatuaren eguneroko ekintzak estaltzen
baitu; negoziazioak, mobilizazioak, jendarte mugi
menduak,... Baina Eilastasunatik garatzen diren
proiektuak sindikatua aberasten dute.
Nola ikusten duzu STEILAS gaur egun?
Ikusirik ze presentzia duen sektore desberdinetan,
jendarte mugimenduetan, negoziazio mahaietan
sindikatua egoera onean dagoela esango nuke.
Beste alde batetik, aparatoan (pertsona liberatu
kopurua) handia izan arren, gai garrantzitsuetan erabakiak modu asanblearioan hartzen dira. STEILAS
hezkuntza publikoan erreferente izaten jarraitzen du.
Nola ikusten duzu STEILASen etorkizuna?
Lau urtetik behin hauteskunde sindikal bidez azterketa/ebaluaketa egiteko ohitura dugu, eta orain
arte, aldeko emaitzak lortu ditugu. Noiz arte? Gure
joko-eremua afinitate politiko-sindikalak baldintzatuta dago. ELA eta LAB en eremu berean jokatzen
dugu gure sektore desberdinetan, baina, uste dut
emaitza onak izaten jarraituko dugula. Sindikatua
koherentea, argia eta konprometitua delako, gainera
STEILASkideak orokorrean langile onak direlako.•

berriak
Amaitu da irakaskuntza publikoko irakasleen gatazka

Ord
lehenezkapenak
egune
tik
Hezkuntza
beharren indizea

oei
ak
orak
Bajgortu
tik grizketak
e
t
i
r
u
60 du mur
ez z
or

Aurreakordio baten bidez amaiera eman zitzaion joan den
maiatzaren 13an irakaskuntza publikoko irakasleen sektoreak
azken bi ikasturtetan zehar izan duen gatazka laboralari.
STEILASek, LABek, CCOOk eta UGTk sinaturikoaren arabera
hainbat neurri jarriko dira martxan datorren ikasturtetik. Besteak
beste ordezkapenak lehengo egunetik, bajak ez zigortzea, 3
urtekoen geletan plantila gehiago, behar handiagoak dituzten
150 ikastetxetan giza baliabide handiagoak, adinaren araberako
murrizketa lektiboak... Beste hainbat ere interesgarriak dira, hala
nola ordezkoei begira planteatutakoak (adibidez, lan murriztua
osatu ahal izango dute) edo EPErako plaza gehiago aterako
direla (orain arte ikustezinak ziren lanpostu batzuk azaleratuko
direlako). Hemendik aurrera akordioa osatzeko beste hainbat
gauza negoziatzeko konpromisoa ere lotuta dago. Edukinekin,
negoziazioa posiblea dela erakutsi dute! Patronalak ikasi beharko
luke negoziazioaren oinarriak zeintzuk diren.•

La resaca de las últimas huelgas:
descuentos para castigar
Hay que volver a denunciar cómo las
empresas nos castigan por hacer huelga,
aplicándonos la formula de descuento más
lesiva, incluso rozando la ilegalidad. Pago
delegado propone descontar 1/30 en el mes,
más la parte proporcional de las paga extra
en su momento. Muchas empresas aplican
de regalo también la repercusión de los
festivos (1,4/30). La cosa se complica si se
hace el descuento por horas, que puede ser
más gravoso todavía. Pero además, no se
han disipado las dudas sobre la actuación
de algunos centros en el tema de los
descuentos cuando quien hace huelga está
en pago delegado. Aunque tienen obligación
de hacerlo, nada les impide no comunicar a
la Administración quienes han participado
en la convocatoria. Y más sabiendo que
si no lo hacen la huelga se convierte en
un negocio redondo para ellas, pues
descuentan a quien hace huelga pero siguen
recibiendo como si nada el dinero de pago
delegado. Llama la atención el pasotismo del
Departamento de Educación en este tema,
cuando su obligación sería velar de manera
escrupulosa...•

Isuna ikastetxe bati greba
eskubidea oztopatzeagatik
Aspalditik ari ginen abisatzen hain
bat ikastetxeetan
greba egiteko eskubideari jartzen zitz
aizkion
oztopoak legez kanpokoak zirela eta
gainera,
larriak. Zuzendari batzuk ahalegin
guztiak egiten
dituzte grebaren ondorioak nabarit
u ez daitezen,
horretarako bultzatzen dituzten neu
rri guztiak
ezin direla erabili kontutan hartu gab
e. Ezin da
greban dagoena ordezkatu, inork ezin
du bere
lana egin, ezin zaizkio eman langile
bati bereak ez
diren eginkizunak, praktikan dagoen
irakasle bat
ezin da bakarrik geratu gelan, ezin
dira ordutegi
aldaketarik egin helburu berberare
kin... Jakin
badakigu egoera hauek ematen dire
la sektorean
greba deialdia dagoenean eta lehe
n salaketak
etorri dira. Horren ondorioz 6.000 eur
oko isuna
jarri diote Bizkaiko ikastetxe bati hau
r hezkuntzan
greba egiten ari zen langile baten lanp
ostua
(Haur Hezkuntza) enpresako beste
langile batekin
ordezkatzeagatik. Begibistakoa da
oinarrizko
eskubide baten urraketa gertatu dela
. Garaiz gaude
maiatzeko grebetan gertatutakoa sala
tzeko eta
dei egiten dizuegu hemendik hori egin
dezazuen.
Kontuan hartu, salaketa ez doala ord
ezkapena egin
duen langilearen kontra, enpresaren
kontra bazik.•
7

berria

Grande-Marlaska, Isabel Celaá
y los fantasmas del pasado
Evidentemente, la noticia de la caída del
gobierno de Madrid es motivo de satisfacción
para las personas que nos sentimos
progresistas. Pero aunque se habla de la
corrupción como causa fundamental del apoyo
plural al gobierno socialista, no debemos olvidar
que Rajoy y su partido son los responsables
también de una involución generalizada de
los derechos políticos, sociales y laborales.
Ahí están la Ley Mordaza, la LOMCE, las
reformas laborales y de pensiones, los recortes
salariales... Y tampoco se puede olvidar que fué
el PSOE de Zapatero, secundado en la CAPV por
el PSE de Patxi López quienes iniciaron esta vía
de recortes desde sus respectivos gobiernos.
Que Grande-Marlaska sea ministro de interior no
es una buena noticia. Y no es creíble que Isabel
Celaá vaya a revertir la situación generada
por el PP en educación. Es la misma que como
Consejera de Educación del Gobierno Vasco
aplicó los primeros recortes, la que permitió
la privatización del sistema educativo, quien
implantó el proyecto Eskola 2.0, la que introdujo
el trilingüismo sin garantías o el proyecto de
llevar víctimas a las aulas... La experiencia de
quienes la padecimos nos lleva a decir que el
sistema educativo vasco no debe depositar
demasiadas esperanzas en su gestión. ¿Es que
no tiene el PSOE gente preparada que no esté
tan marcada?•

Txanda kontratua 700 Jaurlaritzako
langileentzat
Erreforma laboralaren bidetik doan eskaintza
bat egin berri die Jaurlaritzak Administrazio
publikoan ordezkaritza duten sindikatuei lanpostu
finkoa duten lan-legepeko langileek txanda
kontratua izateko. 15 milioiko aurrekontuarekin
bi urtez (2019ko urtarriletik 2020ko abendura)
iraungo du planak eta horren arabera, bi urte
horietan erretiroa hartzen duten lan-legepeko
langileek aukera izango dute bere lanaldia
erdira murrizteko lau urtez, erabat jubilatu arte.
Horretarako lanpostu finkoa, gutxienez 33 urte
kotizatuta eta sei urteko antzinatasuna izan behar
dituzte. Planak egin behar duten lana bateratzen
ahalbideratzen du, eta, horrela, lau urtez aritu
beharrean lanaldi erdiz, lanaldi osoz bi urtez
aritzea. Jakina denez, lanpostua uzten duten
langile horien lekua txanda kontratuaren bidez
kontratatuko diren beste batzuk hartuko dute.
Lau urteetarako kontratuak lanaldi erdiarekin
edo bi urtekoak lanaldi osoan izan daitezke.
Formula eskasa hau da, gutxi gora behera,
Kristau Eskolak gure sektorerako proposatu nahi
duena eta, horregatik ondo dago gure mugak
gogoratzea. Gure ustez, oso eskasa da eskaintzen
duen lan murrizketa eta %50ean izan beharrean
%75ean izan beharko litzateke, ordaindutako
baimen baten bidez bada ere. Bestaldetik, langile
guztiei eskaini beharko litzateke eta lanpostua
amortizatuko ez delako konpromisoa bermatu.
Azkenik, ordezkoarentzat lanaldi osoko kontratua
bermatu beharko litzateke. Gaia negoziazio
mahaian egongo da irailetik aurrera.•

Indemnización para temporales: Sentencia contradictoria en Europa
Como recordaréis, en el año 2016 una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció que la
legislación española discriminaba injustificadamente a los trabajadores y trabajadoras eventuales
cuando finalizaba su contrato. Esa sentencia dio origen a multitud de reclamaciones individuales que
pedían 20 días de indemnización por año, en vez de los doce -o ninguno- que se vienen dando en la
actualidad. Esta sentencia hizo mucho daño a empresarios y Administración.
Ahora, algo se ha movido o han hecho mover en Europa para que las aguas vuelvan a su cauce, dado
que acaban de conocerse dos sentencias que van en dirección justamente contraria. En sendos fallos,
los jueces europeos modifican el criterio anterior. Justifican ahora que no se pague una indemnización
a quienes tengan un contrato temporal en el marco de un proceso de selección para la cobertura
definitiva de ese puesto (interinos que están cubriendo un puesto estructural que sale a una OPE) y a
quienes -mediante contrato de relevo- hayan estado cubriendo la jornada de otro u otra que se jubila
parcialmente. ¡Habrá que ver en qué queda esto!•
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XI. kongresua

XI. KONGRESUA
STEILASek bere XI. Kongresua burutu dugu
Gernikako Elai Alai aretoan.
Kongresu berezia izan da, leloan irakurri daiteken
moduan ikasturte honetan 40.urtemuga ospatu
dugulako. Bertan, 4.900 afiliatu baino gehiagoren
izenean 143 ordezkari bildu ginen. Ordezkariekin
batera Euskal Herriko –ESK, ELA, LAB eta ETXALDE– ,
Galizia, Kataluña, Aragoi, Asturies, Espainiar estatuko
eta UGTSARIO sindikatuetako lagunak bertaratu ziren.

GERNIKA

2018
maiatzak 18 eta 19

Kongresua, abenduan hasitako bidearen amaiera da.
Abenduan eztabaidagai izan zen ponentzia aurkeztu
zen eta hilabete hauetan guztietan sindikatuko
afiliatuek ponentzia eztabaidatu, zuzenketak egin eta
erabakiak hartzeko aukera izan zuten. Guztira 150
zuzenketa baino gehiago egin ziren. Prozesu honek,
tokiko Herrialde Batzarretan eta Kontseilu Nazionalean
eztabaidatu ondoren, 50 zuzenketa utzi zituen
kongresuko osoko bileran eztabaidatzeko.
Aurreko Idazkaritza Nazionalak azken lau urteetako
kudeaketa txostena aurkeztu zuen. Marko
soziopolitikoa eta sindikatuaren jarduera izan ziren
hizpide. Afiliazioaren bilakaera, ordezkaritza sindikala
eta balantze ekonomikoa ere aurkeztu ziren. Plenoak,
txostena eztabaidatu ondoren, azken 4 urteetako
kudeaketa onartu egin zuen.
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XI. kongresua
Maiatzaren 19ko saioan aurkeztutako Ponentzia
izan zen eztabaidagai. Ponentziaren lehengo
zatian egoera sozio-politikoa aztertu zen eta
bertan emergentzia ekologikoa, larrialdi soziala
eta neoliberalismoaren logika heteropatriarkala
jorratu ziren. Kapitalaren planak ere aipatu
ziren, baita gure arlo politikoaren inguruko
zertzelada batzuk eman ere.
Bigarrenean, zabalena, politika neoliberalak
hezkuntzan duten ondorioa aztertu zen, haur
eskoletatik unibertsitatera. Honekin batera
kalitatezko Euskal Eskola Publikoaren aldeko
gure proposamenak azaldu eta behar dugun
eskola eta unibertsitatearen ezaugarriak jorratu
ziren. Urteetan aldarrikatzen ari garen Euskal
Eskola Publiko euskalduna, hezkidetzailea,
inklusiboa… gure hezkuntza sistemaren ardatz
izan behar duela berresten dugu.
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XI. kongresua

Hirugarren zatian, aurrera begira gure lan
ildoak eta sindikatuaren egitekoak finkatu
ziren. Kongresuan sindikatuko zuzendaritza
organoak ere berritu ziren. Idazkaritza
Nazionala, Nazio Batzorde Iraunkorra eta
Kontseilu Nazionala hautatu ziren. Idazkaritza
Nazionala 21 kideek osatzen dute eta ez da
aldaketa handirik espero, 4 edo 5 besterik ez.
Agerraldia amaitutakoan ekitaldi nagusia
izango dugu eta bertan Euskal herriko alderdi
politiko –EHBILDU, AHALDUGU PODEMOS,
SORTU, ALTERNATIVA, EA, EZKER BATUA–,
sindikatu –CCOO irakaskuntza–; hezkuntza
eragileak –EHIGE…– eta bestelako jendarte
eragileak –EMM, FSI, Etxerat, Kontseilua,
pentsionistak martxan, OEE, EHE…–
eta euskal sindikatuen eta UGTSARIOaren
agurrak entzuteko aukera izan genuen.•
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emakume idazkaritza

Patriarkatuari

pedagogia
feminista!

Bizi-bizi daukagu oraindik La Manadaren epaiak
utzitako arrastoa: komunikabide eta iritzi-foro guztiak
hartu ditu gaiak, eta amorruz eta suminez bete ditugu
kaleak.
Begien bistakoa da justizia patriarkal bat dela hauxe eta
lege matxista eta atzerakoiak ezartzen dituela; halako
justizia batek ezin digu justiziarik ez erreparaziorik
eskaini emakumeoi.
Mugimendu feministak eta STEILAS sindikatuko kideok
salatu dugu emakumeok egunero pairatzen dugula
indarkeria sexista eta kasu bakar bati begiratuz gero
desitxuratu egiten dela emakumeok egunerokoan bizi
dugun errealitatea. Gertaturikoaren irakurketa partzial
bat eginez gero, testuingurua kontuan hartu gabe,
gainerako erasoen garrantzia gutxiagotzen da, eraso egin
dioten emakumea berbiktimizatzen da eta haren gainean
jartzen da arreta, erasotzaileei erreparatu beharrean.
Iruñeko erasoaren eta gainerako erasoen artean
alde bakarra dago: Iruñeko kasua luze-zabal agertu
da medioetan, gehiegi, eta, hala, agerian geratu da
zer gertatzen den emakumeok jendaurrean salatzen
dugunean gizonek gure kontra erabilitako indarkeria:
zalantzan jartzen da gure hitza, etengabe eta modu
sistematikoan.
Salbuespen gisa aurkeztu nahi dute kasu hau, baina
ez da hala, hau ez da festetan gertatu den eraso
sexista bakarra. Eraso sexista guztiak dira onartezinak,
gaitzesgarriak eta justifikaezinak: hala festa-giroan
gertatzen direnak nola egunerokoan gertatzen direnak,
erasoaren intentsitatea gorabehera.
Gizon-emakumeen arteko botere-harremanen ondorioz,
ez dago berdintasunik, eta emakumeok sistemaz paira
tzen dugu indarkeria. Berdintasunik eza horretan
oinarritzen da ezarri zaigun sistema patriarkala, eta
sistema horrek bortizkeria baliatzen du indarrean
irauteko.
Harreman berdinzale eta libreak eraikitzen jarraitu
behar dugu alor guztietan. Hezkuntzan, gure ardura
da ikasgelan eta handik kanpo lan egitea: zalantzan
jarri behar dugu curriculum androginoa eta aintzat
hartu behar ditugu emakumeek historian egindako
ekarpenak, hizkuntza inklusiboa erabili behar dugu, eta
hainbat espazioren erabilera aldatu, hala nola patioaren
erabilera, ikasgelarena, jangelarena, komunena, hartara
hezkidetza-espazioak izan daitezen; azkenik, pedagogia
feminista txertatu behar dugun hezkuntza-zentroetan.
Teoria feminista premiazkoa zaigu errealitatea azter
tzeko; errealitatea eraldatzeko, ordea, ezinbestekoa da
feminismoa praktikan jartzea.•
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lgtbi+

Zorionak! Eta, zer da? Neska ala mutila?
Heteroarauan

teroaraututako sistema soziokulturalean, politikoan, ekonomikoan eta
judizialean errotzen da. Eta, konturatu ala ez, sistema erreproduzitzen
ari gara etengabe. LGTBIQfobiarekin
bukatu behar dugu, ez honen aurka
borrokatu: LGTBIQfobiak (hau da,
heteroarauak) askatasunean eta
berdintasunean oinarritutako jendartearen garapena oztopatzen du.

oinarritutako
jendarteak planteatzen duen lehe
nengo premisa dela esan deza
kegu eta, gehienok, inguruko lagun
edo familia-kide bati egin diogun
galdera. Galdera honen atzean
heteroarauan oinarritutako erai
kuntza soziokulturalak, politikoak,
ekonomikoak eta judizialak guztiz
baldintzatuko du jaioko den haur
horren etorkizuna bere generoidentitate eta orientazio afektibosexualari dagokionez, besteak beste.
Ekografiak haur horren sexu biologikoa zein den zehaztuko du. Medikuak haur hori neska ala mutila
den genitalei erreparatuz esango
du. Horrela, jendartea bi sexutan
banatzea lortzen dugu: emakumeak eta gizonak. Sexu-genero sistema bitarra deritzonak ez du beste
sailkapenik onartzen eta, ondorioz,
gorputz-eredu horietatik kanpo
daudenak baztertzen ditu.
Baina sexu biologikoaren diagnostiko horren eragina harago doa. Behin
jaioko dena neska edo mutila izango
dela jakinda, genero-identitate bat
esleitzen zaio: femeninoa edo maskulinoa. Beste behin, heteroarauak
aniztasunerako aukera gutxi utzi
dio haur horri: mutil maskulino eta
neska femenino heterosexualak
aurreikusten ditu. Beraz, jaio aurretik bere sexu-biologikoaren eta
genero-identitatearen araberako rolak ezartzen zaizkie haurrei. Gurekin
ere halaxe egin zuten!
Rol horiek, edo genero-adierazpenak, estereotipoetan oinarritzen
dira. Neska femenino heterosexual
eta mutil maskulino heterosexualak
nola adierazi behar diren zehazten
duten rolak dira. Hala ere, rol hauek
oso eredu itxian oinarritzen dira,
ahaztu egiten baitituzte, adibidez,
ustez genero adierazpen maskulinoa duten neskak (marimutilak),
ustez genero adierazpen femeninoa
duten mutilak (lumadunak) zein genero-adierazpen konkreturik ez duten gorputzak (androginoak).

Heterosexualitatea da guztioi aurreikusten zaigun orientazio afektibo-sexuala eta horrek eragin nabarmena du haur horien identitatearen
eraikuntzan. Sexu-orientazioa askoz zabalagoa da, eta izugarrizko
garrantzia du ahalik eta aniztasun
zabalenean oinarritutako ereduekin
haztea, heztea eta ikastea. Norberaren identitatearen eraikuntza norberaren askatasunean oinarritu beharko litzateke, parte garen kolektiboan
aske izan, hazi eta bizi ahal izateko.
Zoritxarrez, heteroarau zurrunenean oinarritutako jendartea dugu
ispilu. Txiki-txikitatik zer egin, zer
esan, nola adierazi, zer pentsatu,
zer sentitu, zertan jolastu... eta zer
ez esan, zer ez egin, zer ez sentitu,
zer ez adierazi, zer ez pentsatu,
zertan ez jolastu... behin eta berriz
errepikatzen digun heteroaraua,
azken finean.
Honek guztiak genero-identitate
eta adierazpenen eraikuntzan duen
eraginak LGTBIQ kolektiboa bete-
betean harrapatzen du. Honekiko
mespretxu eta gorrotoak, LGTBIQfobia bezala ezagutzen dugunak, he-

Hezkuntza sistemak eta bertan lanean dihardugunok erantzukizun
handia dugu prozesu honetan. Beraien identitatea eraikitzen ari diren
haur eta gazte horiek gure eskoletan ditugu, geletan, zentroetan.
Lagungarri izan behar dugu, eragile
aktibo. Eskola ezin da aniztasunarentzat arrotza den gune bat izan,
babesa eskaini behar dio, lasaitasuna, jazarpenik gabe diren bezalakoak adierazteko askatasuna.
Nahikoa dela esan behar dugu. Berandu ari gara eta aldaketak ezin
du gehiago itxaron. Haur eta gazte
horiek ezin dute gehiago itxaron,
ezta guk ere. Hitzetatik ekintzetara
pasa behar dugu.
Ildo horretan, STEILAS sindikatuko LGTBIQ+ lan-taldean LGTBIQ
fobiaren aurka lanean jarraituko
dugu, behar-beharrezkoa baitugu
oraindik ere. Aurten IRAULTZEKO
PREST! unitate didaktikoa prestatu
dugu, itotzen gaituen heteroarau
zurrunenarekin bukatzea helburu
duen lana, alegia, askatasun osoz
erabili eta gozatu ezazue!•

Eskoletako
heteroaraua irauli!
¡Dale la vuelta
a la heteronorma
de tu centro!

Una lucha contra esa heteronorma rígida que nos oprime, que
nos predestina a ser heterosexuales incluso antes de nacer, que
nos encasilla en chicos y chicas, femeninas y masculinos.
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lan osasuna
Apirilak

28

Segurtasun eta lan osasunaren Nazioarteko Eguna

Apirilak 26, ESK eta STEILASeko ordezkariak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan
lantokietan prebentziorako inbertsio handiago, administrazioen esku hartze handiago eta legea betetzen ez duten enpresei zigor gehiago exijitzeko kalera aterako
ginen.
Euskadiko Patronal erakundeen egoitzen
aurrean elkarretaratzeak burutuko ditugu eta osasunaren eta segurtasunaren
inguruko gure analisiak jasotzen dituen
idazkia helarazi diegu.
Lan Arriskuen Prebentziorako Legeak argi
adierazten du “Langileek eskubidea dute,
laneko segurtasun eta osasun-arloan benetako babesa izateko eta eskubide horrek enpresaburuarentzat dakar langileak
lan-arriskuetatik babesteko eginbeharra”.
2017an plazaratutako datuen arabera (53
hildako, 258 istripu larri…), nork esan dezake enpresaburuek legea betetzen ari
direla?
Istripu hitza zoriari lotuta badago ere gure
ustetan gehienak ez daude ustekabeari
lotuta, utzikeria, inbertsio eza eta patronalen arduragabekeriari baizik.
ESK eta STEILASek Lan Arriskuen Preben
tziorako Legea betetzea eta dagokion
erantzukizuna beregana dezaten exijitzen
diegu; hau da langileak erabili eta bota
tzeko moduko merkantziatzat hartzea utz
diezaioten, eta euren langileen segurtasun
eta lan osasunari ekiterakoan irizpide ekonomizista hutsak bazter ditzaten.•

LAN-OSASUNAREN
AGERIKO MUTURRA
53
hildako

lan-istripuetan 2017an
Hego Euskal Herrian

EZKUTUKO ERREALITATEAK:

Estatistikek eta ikerketa ofizialek
honako kolektibo eta problematiketan
lan-osasunari dagokiona ezkutatzen
dute:
- Langile autonomoak.
- Etxeko langileak.
- Ezkutuko ekonomia.
- Gaixotasun profesionalak*.
- Arrisku psikosozialak.

ERANTZULEAK:

Istripuak eta osasunaren galera enpleguaren ondorio bezala ez da
gertakari naturala, hainbat arrazoiengatik ematen da eta erantzuleak ditu:
- Kontrol publiko eskasa.
- Enpresa-lukurreria.
- Prekarizazioa.

258 istripu

- Azpikontratazioa.
- Behin-behinekotasuna.

4.521* baja

larri

lan-istripuengatik

La ley de Prevención de Riesgos
Laborales expresa con claridad que
“los y las trabajadoras tienen derecho
a una protección efectiva en el terreno
de la seguridad y salud laboral y que
es labor de las empresas la protección
de los y las mismas.” Con los datos
publicados en el 2017 (53 personas
muertas, 258 accidentes graves…)
¿alguien pueda considerar que las
empresas están cumpliendo con la ley?
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42.623 istripu
arin

62.440 istripu

bajarik gabe

jendarte mugimenduak
Euskal Herriak Merkatal eta Inbertsio Itunei Ez!
EHTTIPez Kanpainak hausnarketa
prozesuari jarraituz “Euskal Herria
kapitalaren eraso berriaren aurrean”
izenburupean jardunaldiak maiatzaren 4ean eta 5ean egin genituen.
Jardunaldietan Kanpainako partaideek eta beste eragile batzuetako
ekintzaileek parte hartu zuten, eta
ehun pertsonatik gora bildu ginen.

Ongi etorri errefuxiatuak
eta ongi etorri migratzaileak
STEILASek OEErekin batera ikasleen sentsibilizazioan lan egiten du gai hauekin: derrigorrezko
desplazamenduen arrazoiak, migratzaileen ego
era Euskal Herrian eta, batez ere, elkarbizitzan
eta inklusioan oinarritutako hezkuntzan.
Elkarretaratze eta manifestazioak babesten ditugu hainbat gauza salatzeko: Mediterraneoko
heriotzak, Euskal arma-industria, aktibisten kriminalizazioa, migratzaileen eta bertakoen baliabide sozial falta...
STEILASeko afiliatu asko Ongi Etorri Errefuxiatu plataforman herri mailan, auzoetan eta
batzorde desberdinetan lanean ari dira: “Guda
hemen hasten da”, Artea eta Zierbana Sarea,
Harrera batzordea, Euskal Herriko eta udako Karabanaren antolakuntza…
Uztailaren 13tik 22ra Bilbotik Italiara karabanan
joango gara. Italian bertan ematen diren giza-
eskubideen urraketak ezagutzera eman nahi
ditugu, Italian migratzaileei laguntzen ari diren
taldeekin sarea sortu nahi dugu, eta harrera-
esperientzia positiboak ezagutu nahi ditugu.•

Ostiraleko mahai inguruan Erika
Gonzalez (OMAL) bizitza eta lurraldeen merkantilizazioaz aritu zen; Patricia Perales (Iruñeako Udala) udaletan zein inpaktu daukaten kapitalaren politikek eta
zein erantzun eman dioten ezagutarazi zuen, eta Jule
Goikoetxeak gure eredu ekonomikoa nola egokitzen
den kapitalaren ofentsibaren barruan azaldu zuen.
Larunbatean esparru ezberdinetako 5 tailer antolatu
ziren: “Lan arloa”, “Zerbitzu Publikoak”, “Feminismoa”, “Udalgintza eta burujabetzen berreskuraketa”,
eta “Kontrola eta erresistentziak botere korporatiboen aurrean” deiturikoak.
Esparru ezberdinetan Merkataritza eta Inbertsio Itunek (MII) dituzten eraginen inguruan eztabaidatu eta
bakoitzak bere esparrutik zein nolako erresistentziak
eta borrokak burutu ditzakeen hausnartzen aritu ginen.
MIIen aurka borrokan jarraitu beharra berretsi genuen, transnazionalen negozioak gure bizitza gobernatzen du, eta MIIak bere tresna nagusia dira.
STEILAS, Zerbitzuen Merkatal Itunaz (TISA) arduratu zen, honen helburua zerbitzu publikoekin negozioa
egiteko transnazionalei ateak zabaltzea da. Beraz,
Hezkuntza Publikoaren defentsaren garrantziaz eta
Hezkuntza Publikoak TISAtik kanpo behar duela egon
argi utzi genuen.•

Nakba Maiatzaren 15 ean, palestinarren

Nakba berriz ere ekarri genuen gogora
haren 70. urtemugan. Nakba arabierazko
hitzak “hondamendia” esan nahi du eta
palestinarren exodoa izendatzeko erabil
tzen da. Egun horretan 1948an, Israeleko
estatua sortu egiten da eta gerra horren
ondorioz etxeak, lurrak eta bizibideak galdu zituzten. Euskal Herrian BDZ kanpaina

martxan jarri genuenetik, asko izan dira
burututako ekintzak eta ekimenak. Zentzu
honetan dei egiten diegu euskal internazionalista orori, bakoitzak bere eremuan
(kultura arloan, hezkuntzan, instituzio
etan, saltokietan...)BDZ kanpaina aurrera
eramateko.•

Gora Palestina! Israel Boikot!
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Negoziaziorik gabe lankidetzarik ez

0,0 borondatezko lana
Zenbat aldiz gelditu zara arratsaldeko
17:00etatik aurrera gurasoren batekin
bilera zenuelako?
Zenbat aldiz joan zara eskolaz kanpoko
irteera batera ikasle mordo batekin?
Zenbat Barnetegi amaigabe zaindu
dituzu urteotan?
Zenbat Ospakizun erlijioso, eukaristia,
eta otoitz antolatzen lagundu duzu?
Zenbat aldiz egin dituzu begirale, amatxo,
erizain, psikologo, ordainketa biltzaile, jarduera
antolatzaile edota aholkulari lanak?
Hauek guztiak lan aitortuak dira, ezta?
Lan konpentsatu eta ordainduak, ezta?
Gure ikastetxeetan, haiek ondo funtzionatuko
badute BOLUNTARIOTZA giltza da. Denok
dakigu ardura hutsez aurrera ateratzen
dugun lan hori gabe ikastetxeak ez lukeela
funtzionatuko.
Baina, soldata 8 urtez izoztua izan ondoren,
akordiorik lortu ez delako alferrikakoak izan
diren 37 hitzarmen bileren ondoren, lan
zamak etengabe igotzen dauden honetan,
sektore prekarizatuak, goranzko behinbehinekotasuna, eta gure eskubideak
babesteko greba egiten dugun irakasleon
murrizketetan zigor sistematikoa...
Lan egiten jarraitu behar dugula pentsatzen
dugu? Gure denbora eta ahalegingak
gu zigortu eta mespretxatzen gaituzten
ikastetxeei era desinteresatuan eskaini
behar dizkiegu?

Euskadiko Gizarte Ekimeneko
ikastetxeetan ordezkaritza duten sindikatuok
sektoreko langileak kontratuan eta hitzarmenean
erdietsitako konpromisoak zorrostasunez
eta arduraz betezera animatu nahi ditugu,
ez bat gehiago, ez bat gutxiago.

HORRELA EZ.
EZ NAGO ZURE ALDE
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