
 

 

PATRONALEK PROPOSAMEN BATEKIN  
NEGOZIAZIO MAHAIA DEITZEA LORTU DUGU 

 
Jakina denez 2017ko azaroaren 29an, 36 negoziazio mahai eta gero, EAEko Gizarte 
Ekimeneko Ikastetxeetan ordezkaritza dugun sindikatuok negoziazio mahaia utzi 
genuen. Patronalen azken proposamena oso urria zen eta sindikatok adostutako 
plataformak jasotako oinarrizko aldarriei ez zien erantzuten.  

Aurreko ikasturtean 3 greba egun burutu genituen Kristau Eskola eta IZEA 
patronalak presionatzeko negoziaziorako proposamena egin zezaten. Mobilizazio eta 
greba egunetan parte hartze zabala izan arren Patronalek jarrera pasibo eta 
arduragabeari eutsi zioten, eure burua zurituz eta, kasu askotan, greba eskubidea 
urratuz. Uda aurretik, STEILASek eta beste sindikatuek ikasturte hasierako 6 greba 
egun iragarri genituen, 2 urrian eta 4 azaroan. Hala ere, patronalen berririk gabe 
jarraitu genuen.  

Patronalen pasibitateak sindikatuei urriaren 9 eta 10eko greba deialdia egitea beharu 
zigun. Beste behin, langile gehienek deialdia babestu zuten. Eta, beste behin, 
sindikatuok patronalei dei egin genien negoziaziorako arrazoizko proposamen egin 
zezaten. Mobiliazioek eragina izan zuten eta Kristau Eskolak urria amaitu baino lehen 
sindikatuak deituko zituela adierazi zuen publikoki. 

Urria amaitu eta mahaian proposamenik ez zegoen. Iragarritako greba egunekin 
aurrera- azaroak 27,28,29 eta 30- egitea besterik ez genuen. Aurreko astean 
elkarretaratzea egin genuen Donostiako Kristau Eskolaren egoitzaren aurrean eta, 
berriro, eskatu genien azaroaren 15aren aurretik proposamena egin zezaten. 

Astelehenean, Lan hitzarmenerako mahaia biltzeko deia jaso genuen. Ostiralean, 
hilak 16, izango da eta gaien artean Kristau Eskolak Lan-hitzarmeneko Mahaira 
aurkezten duen proposamena eta 2018rako ordain sarien taulen proposamena 
daude. 

STEILASek ez du inolako aldebikorik izan Patronalekin eta ez daukagu Kristau 
Eskolak negoziazio mahai gainean jarriko duen proposamenaren xehetasunik. Ez 
dakigu aukera emango digun mobiliazioak alboratu eta negoziazioari ekiteko. Gure 
ordezkari, afiliatu eta beste sindikatuekin aztertu eta baloratuko dugu. 

Dena den, ez gara lasaituko eta Patronalak mugiarazi dutenak mobilizazioak izan 
direla argi eta garbi daukagu.  

Eta bide horri eutsiz, ostegunean, arratsaldeko 6etan, Bilboko Moyua Plazan, Gizarte 
Ekimeneko langile guztiok elkarretaratzera deituak izan gara. Kristau Eskolak eta 
IZEAk jakin behar dute arrazoizko proposamena egin ezean kalean izango gaituztela 
azaroaren 27tik 30era. 

Lan Hitzarmen berriaren alde!! 

#GizarteEkimenaBorrokan 

2018ko azaroaren 14an 
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