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editoriala
2016ko urriak 25an Hego Euskal Herriko
unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoan
zein pribatuan mobilizazioa eguna deitu genuen
STEILAS eta ELA sindikatuok. EHIGE eta
HERRIKOA guraso elkarteek beraien atxikimendua
agertu zuten. Oihartzun zabalena sare publikoan
eta EAE izan zuen konfrontazio zabal eta iraunkor
bati hasiera eman zion mobilizazio honek. LOMCE,
HEZIBERRI, ERREBALIDA ETA MURRIZKETEI aurre
egiteko borrokaren beste urrats bat da izan zen eta
indarra eman zigun aurrera egiteko.
2017ko martxoaren 22an STEILAS, LAB eta ELAk
egun osoko lehenengo greba eguna deitu genuen.
“Lan baldintzak hobetu hezkuntza eraiki” lelopean
eta hezkuntza publikoa ardatz hartuta, azken 30
urtetan hezkuntzan egon den konfrontazio fase
gogorrenari ekin genion gehiengo sindikalak.
Euskal Herriko eskubide sozialen karta izan zen
abiapuntua: “pertsona guztiek dute hezkuntza
publiko, euskaldun, plural, laiko eta doakoa eskuratzeko eskubidea, aniztasuna integratuko duena
eta berdinzalea izango dena generoaren ikuspuntutik (hezkidetza), ikuspegi kritikoa eta elkartasun
internazionalista sustatuko dituena, hezkuntzaren
etapa guztietan, bai derrigorrezkoetan eta bai derrigorrezkoak ez direnetan.”
Zazpi greba egun burutu ditugu sektore bakoi
tzean (Irakasle, Heziketa Berezia eta Haurreskolak Partzuergoan) eredugarria izan den elkarlan
bati eutsiz. Jakina eta agerikoa da borrokan aritu garen hiru sindikatuok nortasun eta ideologia
propioak ditugula, baita sindikalgintza ulertzeko
modu ezberdinak ere. Bakoitzaren egiturak eta
funtzionamendu moduak desberdinak dira. Baina, zailtasunak alde batera utziz, guk, helburu
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bakarra izan dugu: Euskal Eskola Publikoa indar
tzea eta bertan lan egiten dugun langileon lan
baldintzak hobetzea.
STEILASek ordezkaritza duen sektore guztietan
aritu gara grebetan eta lorpenak aldakorrak izan
badira ere, sektorez sektore, oro har, balorazio positiboa egiten dugu. Ez da guztia lortu, gabeziak
daude daude sinatutako akordioetan, Heziketa Berezia eta irakasleetan, alegia. Garbi dugu aurrekordio hau abiapuntua dela, jarraipena zorrotza egin
beharko diogula eta borrokan jarraitu beharko dugula. Haurreskolak Partzuergoan, aldiz, ez sinatzea
erabaki genuen: 0-2 etapa bereziki garrantzitsua
da, bertan gertatzen denak eragin zuzen-zuzena
duelako ondorengo etapetan: segregazioa, pribatizazioa... gizarte eredu batekin lotuta dauden kontuak izateaz gain, zuzen zuzenean eragiten dute
lanpostu galeran eta lan-baldintzen okertzean.
Jaurlaritzak gai hauei ez heltzea erabaki zuen.
Esan dugu harro sentitzen garela, zailtasunak zailtasun, LAB eta ELArekin eginiko elkarlanarekin. Ez
dago beste biderik herri honen emanzipazio sozial
eta politikoan aurrera egin nahi badugu. Zentzu
horretan, ulerkaitza egiten zaigu, behin konfrontazioa amaituta egon denean, bi sindikatuek agertu
duten elkarrekiko jarrera erasokorra.
Eskola publikoaren aldeko borrokak aurrera jarraituko du, halabeharrez: LOMCE, Hezkuntza Lege
berria, segregazioa, euskara gure eskoletan jasaten ari den gain-behera, laikotasuna, pribatizaioa,
matrikulazioan ematen den tongoa, ebaluazioa
sistema... asko dira irekita dauden fronteak. Baina
STEILAS, inoiz baino indar gehiagorekin, prest
dago euskal eskola publiko bakarraren alde bidea
irekitzen jarraitzeko!•

Gora hezkuntzako
langileon borroka
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5.000 lanpostu legegintzaldi honetan 2017: 740 maisumaistren kidegoan 2018: 1.511 bigarren hezkuntzan + Lanbide
Heziketako irakasle teknikoen kidegoan

Lehen egunetik PTE eta liberazio sindikal kasuetan HHko bajak
eta norberaren gauzetarako baimenak, jakinarazi eta hurrengo
egunetik Hirugarren egunetik LH eusk. eta ingeleseko irakasleen
bajak Laugarren egunetik LHko gainontzeko bajak Bosgarren
egunetik BH, LH(FP), HEO, kontserbatorioak…

1-3 egun biartean lansariaren %50 jasotzen da 4-21 egun
bitartean lansariaren %75 21 egunetik aurrera lansariaren %100

2010 %5 jeitsi 2012 -%2,5 Itzarriko ekarpena kendu 2011-2015
izoztuta 2016-2017 %1 igoera

Laguntza neurririk ez dago.

Laguntza neurririk ez dago.

Laguntza neurririk ez dago.

Euskalduntze planik ez dago eta dualerako irakasle gutxi

Administrazio lanak maisu-maistrek egiten dituzte (gal daitezkeen
191 irakasle lanpostu guztira)

Adinagatik ordu/lanaldi murrizketarik ez dago

2010-12 Lan Hitzarmeneko 36. artikulutik 60ra

Lan eskaintza publikoa

Ordezkapenak

Aldi baterako Ezintasunaren
Osagarria

Soldata

Haur hezkuntza 3 urteko gelak

Lehen hezkuntzako Plantillak
indartzea Hezkuntza beharren
Indizearen (hbi) arabera

Bigarren hezkuntzako Plantillak
indartzea Hezkuntza beharren
Indizearen (HBI) arabera

Lanbide heziketa

Administrazio langileak
Haur  eta lehen hezkuntzan

Ordu lektiboen murrizketa
adinagatik

Lizentziak eta baimenak

Nondik gatoz

Publikoaren irakasleen sektorea

irakasle funtzionario-ordezkoak

Familia kontziliaziorako baimen berriak langile guztientzat Lanbide -trebakuntzako edo
beste ikasketak egiteko lizentziak bitartekoei zabaldu 3 urte arteko umeak zaintzeko
eszedentzia, bitarteko irakasleei, funtzionarioen termino berdinetan zabaltzea

60 urtetik gorako irakasleentzat 1/3ko murrizketa ordu lektiboetan irakasle funtzionario
karreradunentzat (ordezkoa bidaliko dute kasu guztietan) HH eta LHn 59 urtetik
gorakoentzat 2 orduko murrizketa asteko ordu lektiboetan

7 eta 15 gela bitarteko ikastetxeetan admin-laguntz 1/2 16 gelatik gorakoetan: adminlaguntzaile 1 Administrari lanpostu hauek AKA orduetatik aterako dira

Lanbide Hez. Dualerako 38 irakasle gehiago 17-18tik aurrera

Euskalduntze planerako 78 irakasle gehiago legegintzaldian

LHn antzera jokatuko da 2018-19 ikasturtean DBH1 eta DBH2 2019-20 ikasturtean DBH3
eta DBH4 Irakasle gehigarriak gai tronkalak bikoiztu daitezen

HBI oso altuko ikastetxeetan: lerroko maisu-maistra 1 HBI altuko ikastetxeetan: lerroko
maisu-maistra 1/2

Batezbesteko ratioa 20tik gora denean 1 edo 2 talde daudenean: maisu-maistra 1/2 3
edo 4 talde daudenean: maisu-maistra 1 5 talde edo gehiago daudenean: maisu-maistra
1 eta 1/2

%6,1 eta %8,8ko arteko igoera 2018-2020 hirurtekoan Itzarriko ekarpena berreskuratu %0,5

%100 jasotzea ahalbideratzea lehen egunetik eta kasu guztietan

Ordezkapenak etapa guztietan lehen egunetik

5.000 + 500 + ??? Lanpostu legegintzaldi honetan 2019: 1.800 maisu-maistren
kidegoan + 95 Irakaskuntza espezializatuetako kidegoan (Hizkuntz Eskola Ofizialak,
Musika kontserbatorioak…) 2020: 850 BHn + L. Heziketako irakasle teknikoen kidegoan
???: ZZEEtan dauden irakasleek askatutako lanpostuak + CRI + Ospitaletako irakasleak
+ Arreta Terapeutikohezitz. LEPera joan daitezken 500 lanpostu inguru atera daitezke

Nora goaz

2018-2019
ikasturtean

2018-2019
ikasturtean

zehazteko

2017-2020
2017-2018

2018-2020

2018-2019
ikasturtean

2018-2019
ikasturtean

2018-2019
ikasturtea

2018-2019
ikasturtea

2018-2019
ikasturtean

2017-2020

Indarrean

2018-2020
zehazteko
2018-2019
2018-2019
zehazteko
lehentasunezkoa

Bitartekoen egonkortasuna: Lanpostu hutsak betetzen dituzten bitarteko funtzionarioak lanpostu horietan mantendu ahal izatea harik eta postua arauz bete edo funtzionario titularra
itzultzen den arte. Neurri honek 2500etik gora interinori egonkortasuna emango lieke. Proposamena sindikatuekin adostu behar da.

Hezkuntza administrazioaren prozesu nagusien maiztasuna: Sistemaren egonkortasunaren mesedetan, LEP, LAL edo Birbaremazio prozesuen maiztasuna finkatu behar da. Sindikatuekin
adostu behar da.

Ordezkoen zerrendak: Zerrendak kidegoka irakitzea LEP bat aurreikusita dagoen ikasturtean eta irekitzen diren zerrenda hauek irekita mantentzea. Horrela, urte gutxitan, zerrenda guztiak
zabalik egongo lirateke. Zonaldeko sistema aztertu eta bideragarria bada, garatu eta abian jarri. Kudeaketa telematikoa aztertu eta bideragarria bada, garatu eta abian jarri.

Bateragarritasuna: Derrigorrez jardunaldi partziala duten irakasleei, euren jardunaldia osatzea baimenduko zaie, Bateraezintasunen legearen markoaren barruan.

Ikastetxeetako beste ardurak: Ikastetxeetako proiektu edo lan desberdinentzako lanpostu eta orduak finkatu: PREMIA plana, liburutegien arreta, psikologoak, aholkulariak, euskara
indartzeko plana…

Ordu lektiboen murrizketa adinagatik bitarteko irakasleei: Ordu lektiboen murrizketa bitarteko irakasleei zabaltzeko aukera zein baldintzatan emango den lan-baldintzen akordio globalaren
markoaren barruan aztertu eta negoziatuko da eta lehentasunezko gaia izango da.

4-5

2018-2020

Aurreko proposamenez gain beste hauek ere garatuko/aplikatuko dira: Behin behinekotasuna gutxitzeko neurriak: Zerbitzu eginkizunetako lanpostuak Lehiaketa Prozesuetara atera, langile
hauek gaur egun betetzen dituzten bi lanpostuetatik bat askatuz. Lanpostu zerrendak egokitzea, lanpostu ugari azaleratuz. Lanpostu hauek LAL edo LEP batean sartuko lirateke. Lanbide
Heziketan, Kirolenen, Dantzertin edo Haur eta Lehen Hezkuntzan besteak beste. Guztira 450 lanpostu.

irakasle funtzionario-ordezkoak
Oposizioak.

Aurreko otsailean EPE arautzen duen Madrilgo Errege Dekretuan hainbat
aldaketa egin dira, eta hemendik aurrera deitatuko irakasleentzako oposizio guztietan eragina
izango du.

ED 276/2007
Orain arte

ED 84/2018
Egindako aldaketak

Emaitzen ponderazioa:

2/3 [%66,3]
1/3 [%33,3]

Oposizio-fasea
Lehiaketa-fasea

%60
%40

Gaien kopuruen zozketa:
2
3
4

- 25 gai baino gutxiago
- 26-50 gairen tartean
- 50 gai baino gehiago

3
4
5

Publikan izandako lan-esperientzia:
5
5

Baremoan gehienez
Aintzinatasunean gehienez

Oposizio fasea:

- Gaiaren garapena eta kasu praktikoa.
- Programazioaren eta unitate didaktikoaren
defentsa.

7
10

Estos son los cambios que están vigentes
tras la última modificación del Real Decreto
que regula las oposiciones del profesorado.

Udako esleipenak.

Udako esleipen telematikoak. Ikasturte honetan birbaremazio
prozesua aurreratu zenez, STEILASek esleipenak ere aurreratzea eskatu zuen, baina administrazioak
ez du hortarako borondaterik agertu beste behin. Beraz, urtero bezala Hezkuntza Sailak
ordezkoak abuztuko oporretan esleipenak betearaztera zigortuko ditu. Taula honetan irakasleen
ordezkogaiek derrigorrez parte hartzeko azken hiru urteko puntuazio-muga adierazten da.
GOGORATU puntuaziora ailegatu ezean, boluntarioki parte har daitekeela, eta eskatutako
lanpostuak baino ezin zaizkiola norberari esleitu.
Taldea

2015 2016 2017

Maisu-maistrak

33

36

36

Bigarren hezkuntza

30

33

33

Lanbide heziketako irakasle teknikoak

33

36

36

Hizkuntza eskola ofizialak

25

28

28

Arteen irakaskuntza

10

10

10

Musika-irakaskuntza

22

22

22

Dantzerti

-

0,25

0,25

Dado que este curso el proceso
de rebaremación se adelantó,
STEILAS pidió a la Administración
adelantar las adjudicaciones
telemáticas de agosto.
Sin embargo, no hay voluntad
para ello.

Publikako irakasleak ikastetxe publikoetan lanean!

Karrerako funtzionario irakasle ibiltari batek ezin du lan egin ikastetxe pribatu batean, nahiz eta
itundua izan, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen batek dioen bezala. Honen
ondorioz, STEILASetik HEZKUNTZA SAILARI ebazpen honen ondorioak IRAKASLE IBILTARI
GUZTIEI BEREHALA APLIKA DIEZAIETEN eskatzen diogu.
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heziketa bereziko hezitzailea

NEGOZIAZIOAK eta ERLATIBOTASUNA
Bizitza

honetan batzuk egiaren jaun ta jabeak
garela sinesten dugu eta sinismen horrek besteen
ekintzak eta erabakiak epaitzeko edo baloratzeko
ahalmena ematen digu. Baina pentsa beharko
genuke gauza gehienak (Einstein-en ustez, guztiak)
erlatiboak direla. Hau da, nik egokia ikusten dudana,
beste pertsona batek desegokia ikus dezake. Gure
egia osatzeko aldagai ezberdinak kontuan hartzen
ditugulako izango da.
Hezitzaileon lan-baldintzen negoziazioetarako abiapuntua izango den akordioa baloratzeko, adibidez,
norberak (sektoreko langileak garenok eta beste sek
toreetako lankide batzuk ere) garrantzia eman dio
akordio horren aldagai ezberdinei. Aldagaiak ugariak
izan badaitezke ere, horien artean ondorengoak aurki
ditzakegu:
LAN-ERREALITATEA: Akordio bera ezberdin ikusiko
du asteko lanaldia mugatzeko borrokatzen egon
den eta astean 40 ordu betetzen dituen hezkuntza
laguntzako espezialista batek edo aspalditik bere
soldataren homologazioa lortzeko eskatzen egon
den fisioterapeuta batek edo garraioa eta jantokia
egiten ez duen hezkuntza laguntzako espezialista
batek edo irakasle batek edo... Ikuspuntu ezberdina
izango du jubilatzear dagoen hezitzaile batek ere
edota hasiberria denak, edo langile finko edo ordezko
batek... Lan-errealitate bakoitzak bere ezaugarri
espezifikoak ditu eta horrek ikuspuntuetan eragina
du. Baina ezin dugu ahaztu lan-errealitateak ez direla
estatikoak, aldakorrak baizik.
ITXAROPENAK: Hainbeste hutsune dituen sektore
batean egungo errealitatea hobetzeko aurrerapauso
txikiena ere, ongi etorria izango da beti. Baina mobi
lizazioen dinamika batean sartzen garenean, grebak
egiteak ekartzen duen diru galeraren esfortzua egiten
dugunean, langile guztiok gure indarrak batzen ditu
gunean... itxaropena, nahitaez, areagotu egiten da.
Sinatu den akordioa negoziatzen jarraitzeko abia
puntu egokia edo nahikoa den edo ez, norberak
sortutako itxaropenaren tamainaren araberakoa
izango da. Gure artean, abiapuntu sendoagoa nahi
genuen batzuk egon gara, baita hasieratik inolako
itxaropenik izan ez dutenak ere, noski. Eta hori ere
oso errespetagarria da, gure lankide horiek arrazoiren
bat edukiko dute horrela pentsatzeko, zergatik ez?
Argi dago, ordea, abiapuntu honetan 2011ko aurre
akordiotik berreskuratutako puntu batzuk agertzen
direla, eta beste batzuk gure sektorean inoiz izan ez
ditugunak ere hor daudela. Faltan daudenak lortzea
edota etorkizunean suertatu daitezkeen beharrak

asetzea gure berehalako helburuak dira. Hau hasi
besterik ez da egin!
MOMENTU EZBERDINAK: Borroka dinamika hasteko
momentua al zen? Batzuk pentsatzen dugu gure
sektorean borroka hau aspaldian eman behar zela
eta denbora luze pasatzen utzi dugula gure lan
egoera hobetzeko ezer egin gabe. Agian, horregatik
orain egoerari buelta ematea horrenbeste kostatzen
ari da... Eta borrokatzeko fasea amaitutzat ematen
ez badugu ere, sektoreko aurrerapausoak mahaietan
aldarrikatzen jarraitu beharko dugu. Akordioaren
sinaduraren une egokia al zen? Betiere, LABek
batasun sindikala apurtu eta gero, sektoreko langile
gutxiren bizkarrera borrokaren pisu guztia jauzi zela
eta horrek animo sutsuenak ere suntsitzen dituela
kontuan izanda.
Guztiok batera eman ditugu lehenengo urratsak.
Eta horiek helmugaraino eraman ez gaituzten arren,
geunden zulotik ateratzeko balio izan digute behin
tzat. Orain bultzada hori aprobetxatuz, aurrera joa
teko borrokatzen jarraitzeko beharra daukagu.
Eta dena erlatiboa dela esateak ez du esan nahi ba
lorazioak, iritziak, komentarioak ezin direla bota,
nola ez ba! Hori aberasgarria da eta asko eskertzen
da, gainera. Aniztasunean aberastasuna dagoela si
nesten baitugu eta horretan ia guztiok ados egongo
garela; erlatibotasun gutxi, akaso?•

Ordezkoen esleipenak
NOLA? Telematikoak
1.txanda
sententzia bidez lan legepeko
mugarik gabeko langileak (ez finkoak)
DATA: zehaztu gabe
lanpostu huts batean lan
2. txanda
legepeko bitarteko kontratua duten langileak
(LEP artekoak edota bakantedunak)
DATA: abuztuaren ≈ 20an
COS (Contrato por Obra
3. txanda
y Servicio) kontratua dutenak (irailetik
abuztuaren 31 arteko kontratuak)
DATA: abuztuaren ≈ 27an
Informazio gehiago izatean, helaraziko
dizuegu eta zalantzaren bat izanez gero,
jarri gurekin harremanetan.
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partzuergoa

Haurreskolak Partzuergoan
doakotasuna ez da gauzatuko
2018-2019 ikasturtean
2018ko martxoaren 21ean, EH Bilduk, Podemosek,
EAJk eta PSEk Haurreskolak Partzuergoaren doa
kotasunaren bidean lehenengo pausua eman
zuten, EH Bilduren eskaera hau onartu bai
zuten: “Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio,
Haurreskolak Partzuergoko doakotasunaren
lehen urrats gisa eta progresibotasunean sakon
tzeko 18.000 € baino gutxiagoko diru-sarrerak
dituzten familientzat doakoa izan dadila horietako
sarbidea”.
Bazen garaia. Izan ere, ez da eskakizun hau
Legebiltzarrera eramaten den lehen aldia. Orain
arteko saiakera guztietan atzera bota duten neurria
izan da; oraingoan, aldiz, aurrera ateratzea lortu
da. Eusko legebiltzarrak eskaera hau onartzea
Haurreskolak Partzuergoko doakotasunaren
beharra aitortzea dakar. Berri pozgarria, zalantza
izpirik gabe.
Hala ere, gure sektorean pozak ez du gehiegi
iraun. 2018-2019ko matrikulazio epea zabaltzear
zegoela, kuotek berdin-berdin jarraituko dutela
onartu ziguten Hezkuntza Sailak eta Haurreskolak
Partzuergoak; hau da, Eusko Legebiltzarraren
gehiengoak egindako eskaera aurrera eramateko
asmorik ez zutela.
Zer dakar honek? Bada, Haurreskolak Partzuergoa
elitista-klasista izaten jarraitzea. Ondorioz, fami
lia askok ezingo dute EAEn publikoa den Haur
Hezkuntzako 0-2 ziklo bakarra erabili, ezin diete
lako beraien haurrak bertan matrikulatzea supo
satzen duten gastuei aurre egin. Beraz, familia
hauek gizarte kohesiorako ezinbestekoak diren
heziketa, zaintza-kontziliazioa, inklusio eta aukera
berdintasunetik kanpo uzten ditu Hezkuntza Sailak.
Haurreskolak Partzuergoak 2017ko irailean
%53,2ko betetze maila besterik ez zuela gogora
tu behar dugu (8.551 plazako eskaintza izanda,
4.555 haur zeuden matrikulatuta). Bitartean, Eusko Jaurlaritzak 25,6 miloi euro bideratu zituen 0-2
sare pribatura; bai, sare pribatura, Haur Hezkun
tzako Lehenengo zikloa ez baitago itundua. Noren
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interesetan? Nola da posible Eusko Jaurlaritzak
Haurreskolak Partzuergoko haurreskolak baino
merkeagoak diren 0-2 sare pribatuko haur eskola
edo guarderiak onartzea? Egoera hau osasun sek
torera eramango bagenu, inork ez luke ulertuko
gaixo baten klinika pribatuko kontsultak guztion
diru publikoarekin ordaintzea bere erosotasunerako, Osakidetzako kontsultak erdi hutsik manten
tzen diren bitartean. Bada, egoera bitxi hau euskal
hezkuntza sistemak jasaten du, Haur Hezkuntzako
lehen zikloan hasita, eta ikasturtero normaltasun
osoz errepikatzen da.
Matrikulazio datu ofizialak esku artean izan baino
lehenago ere antzematen genuen aurtengo datuak
ez zirela onak izango, hainbat haurreskoletako
hezitzaileekin hitz egin eta gero. Egoera hau pairatuko dugunok, betiko moduan, hezitzaileak izango
gara. Ondorioz, langile finko eta LEP artekoen desplazamenduak ekiditea ez da lan erraza izango, eta
langile ordezkoak bitartean heltzen ez den deiaren
zain egongo dira.
Gizarte honek behar duen aukera-berdintasun, kohesio, eta inklusioaren mesedetan, Legebiltzarrak
Eusko Jaurlaritzari eginiko eskaera gauzatu eta
datorren ikasturtean martxan ipintzea eskatzen du
berriro ere STEILAS sindikatuak, Haurreskolak
Partzuergoaren eta bertako langileen etorkizuna
bermatuko duen lehen urrats gisa. Haurreskolak
Partzuergo publiko, doako eta unibertsala izan
arte borrokan jarraituko dugu!•

Haurreskolak
Partzuergoan
etorkizunik ez
!
doakotasunik gabe

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 jar
tzen 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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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, asabladak, borrokak ikusgarri egin, gurasoekin bilerak,... Lan hizarmenaren 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” CCOOrekin 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.

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.•
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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).
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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.

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 eran
tzukizuna beregana dezaten exijitzen diegu;
hau da langileak erabili eta botatzeko moduko merkantziatzat hartzea utz diezaioten, eta euren langileen segurtasun eta lan
osasunari ekiterakoan irizpide ekonomizista
hutsak bazter ditzaten.•

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?

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

42.623 istripu
arin

62.440 istripu

bajarik gabe
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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

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.

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...

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 di
tzakeen hausnartzen aritu ginen.

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…

MIIen aurka borrokan jarraitu beharra berretsi genuen, transnazionalen negozioak gure bizitza gobernatzen du, eta MIIak
bere tresna nagusia dira.

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.•

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 erabiltzen 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, instituzioetan, saltokietan...)
BDZ kanpaina aurrera eramateko.•

Gora Palestina! Israel Boikot!
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