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editoriala
Dagoeneko pasatu da urte bete Gizarte eki-

memenko ikastetxe pribatuen lan hiztzarmen
berrirako negoziazio mahaia berten behera utzi
genuenetik. Honezkero denok dakizkigu erabaki
hori hartzera eraman gintuzten arrazoiak zein
tzuk diren eta berriro errepikatzeak ez du inolako
gaurkotasunik.
Badaramatzagu 6 egun greba Ikasturte hasieratik. STEILAS, ELA, CCOO, LAB eta UGTk egindako deialdiak babes handia izan dute eta horrek
Kristau Eskolaren jarreraren aldaketa ekarri du.
Urtea pasa ondoren mobilizazizoek proposamena
egitera behartu dute. Hala ere, azken proposamenak ez ditu langileen aldarriak erabat asetzen.
Hasiera hasieratik Kristau Eskolak sindikatuarekiko izan duen jarrera erabat erasokorra izan da.
Orduñako ekitaldian leporatu zigun gure ez egitea
Kristau Eskolaren “errespetua, leialtasuna, egia
eta elkartasuna” baloreak eta gezurretan aritzea.
Argi zegoen greba deialdia indargabetzeko saioa
izan zela eta horretarako sindikatuak egin zituen
gatazkan erantzule bakarrak. Horrekin batera,
deialdia hurbiltzen ari zen heinean, informazio
ugari bidali zuten ikastetxeetara bere jarrera zuritzeko asmoz. Eta jakina, greba indargabetzeko
saioak egon dira: grebalarien funtzioak modu ilegalean bete, praktiketan jarduten duten ikasleak
geletara bakarrik bidaltzea, banakako “elkarriz
ketak” presioa egietarren... Azken greba deialdia
izan duen babes mediatikoa ezohikoa izan da.
Hala ere, Mikel Ormazabalen adierazpenak ez
dute inolako nobedadrik ekarri ohiko diskurtsora. Sindikatuak eta administrazioak hondamendira daramatzagu sare pribatu itunpekoa.
Greba deialdiaren inguruan egon da gatazka
finantziazioarekin soilik lotzeko hainbat saio.
Hezkuntza enpresa pribatuek jasotzen duten
finantziazioa publikoa ez omen nahikoa eta sindikatuen oinarrizko eskaerak betetzeko administrazioak finantziazio publikoa handitzea ezinbestekoa omen.
Badago interesik gatazka hau finantziazio publikoarekin lotzeko, baina ez dugu onartuko.
STEILASek argi utzi du hasiera hasieratik, hauxe lan gatazka dela, hitzarmen berri bat lortzeko lan gatazka, “Gizarte Ekimeneko” hezkuntza
enpresa pribatuetako langile eta Kristau Eskolak
eta AICE-IZEAK ordezkatzen duten enpresa pribatuen artean. Gure hitzarmenean Administrazioak ez du inolako zereginik eta ez dugu onartuko gure lan hitzarmena finantziazio publikoari
lotu dezakeen inolako aipamenik egiterik.
Ikastetxe hauek Hezkuntza enpresa pribatuak
dira, funts publikoez guapo finantzatutako enpre-

sa pribatuak. Euskadiko eskola kontseiluaren
informa batek adieratzen du ikastetxe pribatu
hauek derrigorrezko hezkuntza mailetan jasotzen
duten finatziazioa nahikoa ez dala, baina, aldi berean, aipatu behar da EAE dela derrigorrezkoak ez
diren etapak finantziatzen duen erkidego autonomo bakarra. “Bitxikeria” hau gutxitan aipatzen
dute patronalen buruek.
Are gehiago Finantziazio publikoa ez datza
hezkuntza moduluetan soilik, honetatik kanpo
beste 30en bat deialdi badaude diru-laguntza gehiego jasotzeko –hauetako batzuk diru-zenbateko handikoak: hezkuntza Laguntza espezialistak
kontratatzeko, IRALE ordezkapenak egiteko,...–.
Administrazioak ere badauka bere betebeharra.
Batetik 1992an sinatutako “Acuerdo para la equiparación retributiva del personal docente de los
centros concertados” betetzeke dago DBH 1.go
zikloari dagokionez. STEILASek azken urteotan
DBH 1.go zikloa eta 2. zikloaren arteko soladaten
parekidetasuna aldarrikatuz eta badirudi lortzeko bidean gaudela. 2019ko aurrekontuetan honen inguruko aipamena badago eta.
Bestetik, sektorean enplegua mantentzeko akordio zabala adosteko konpromisoa ere eskatu
diogu. Sindikatu guztiok adostu eta aurkeztu genion Hezkuntza Sailari itundutako gela galeraren
ondorioz kanporatutako langilea birkokatzeko
neurri multzoa.
Gatazka eta hauteskundeak. Bete betean gaude hauteskunde aldian. Helburua egun daukagun ordezkaritza maila mantentzea eta ahal
izanez gero handitzea. Jakin badakigu ELA duen
ordezkaritza-maila % 50etik behera jaistea ia
ezinezkoa izango dela, beraz, alorreko 2. sindikatua izateari eutsi behar diogu. Hori bai, espero
dugu prozedura honetan guztian zehar gauza eta
jokabide “arrarorik” ez izatea eta sindikatuen arteko errespetua gordetzea.
Gasteizeko Legebiltzarrean “Hezkuntzaren aldeko Akordio-Akordioaren oinarriak” dokumentua aurkeztu zuen Hezkuntza sailburuak. EAJ,
PSE eta PP ren babesa izan zuen aldiz, EHBildu
eta Elkarrekin Podemosek-aurka egin zuten.
STEILASek adierazi zuen hasiera hasieratik
Heziberritik etorri den akordio horren inguruko
desadostasuna, edukietan zein prozeduraten.
Akordioak EAJ eta PPren ideologia neoliberalez
bustita dagoen hezkuntza sistema eredu klasista, segregatzaile eta pribatizatzaile bultzatzen
du eta hezkuntza eragile gehienok onartu ez dugun bitartean sare pribatuko patronalen –KE eta
Ikastolen Elkartea– oniritzia jaso du.•
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ezagutu zure eskubidea

Suspensión de contrato por paternidad
Además del permiso retribuido de paternidad que

Kontratua

la empresa tiene que conceder por nacimiento o adopción, se tiene derecho a disfrutar a continuación de la
suspensión de contrato por paternidad, que es un permiso retribuido por la Seguridad Social con motivo del
nacimiento de un hijo o hija, adopción o acogimiento. En
este momento ese periodo es de 5 semanas (35 días),
más 2 días por cada hijo o hija después del segundo en
caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple.
La prestación económica por paternidad corre a cargo de
la Seguridad Social y consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base de cotización.
Es obligatorio disfrutar de la paternidad de forma ininterrumpida, si bien la quinta semana se podrá disfrutar
de forma independiente en otro momento dentro de los
9 meses siguientes al nacimiento, resolución judicial o
decisión administrativa en caso de adopción o acogimiento. En todo caso, para disfrutar la última semana
de manera independiente, es obligatorio un acuerdo al
inicio de la suspensión del contrato, entre el empresario
y el trabajador.

Jaiotze edo adopzio ostean
enpresak eman behar duen
ordaindutako aitatasun baimenaz
gain, kontratua eteteko eskubidea
izaten da ondoz ondoko 5 astetan
(35egun), beste 2 egun luzatu
ahal izango direnak bigarren
seme-alabatik aurrera dagoen
seme bakoitzagatik, erditze, adopzio
edo harrera anitzen kasuan.
Bostgarren astea atzeratu daiteke
enpresarekin akordioa lortzen bada.
Gizarte Segurantzak ordainduko du
kotizazio-oinarri %100a
aste horietan.
Jaiotza, adopzioa edo harreragatiko
aitatasuna eta amatasuna
bateragarriak dira guraso bakarra
ez dagoenean edo, bi guraso
egonda, eskatzaileak adopzio
edo harreragatiko amatasunatsedenaldia osotasunean
jasotzen ez badu.
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En caso de adopción o acogimiento, el permiso retribuido corresponde solo a uno de los dos progenitores, en
caso de que uno de los progenitores dé a luz, el permiso
corresponde al otro.
Éste permiso puede disfrutarse simultáneamente con la
suspensión de contrato por maternidad o bien inmediatamente finalizada la misma, y en ambos casos puede
disfrutarse a tiempo completo o, por acuerdo entre empresa y trabajador, a tiempo parcial.
Cuando se esté disfrutando del permiso de paternidad,
si se extinguiese el contrato de trabajo, se continuará
percibiendo la prestación por paternidad hasta su finalización, y seguidamente se podrá percibir la prestación por desempleo siempre que reúnan los requisitos
exigidos.
Cuando se esté en situación de desempleo, en caso de
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, se puede
solicitar la prestación por paternidad, de modo que el
solicitante percibirá el 100% de la base reguladora correspondiente, en lugar de la prestación por desempleo.
El tiempo que el solicitante se encuentre en situación de
permiso por paternidad no se descuenta de la prestación por desempleo y se seguirá cotizando a la Seguridad Social.•

hauteskunde sindikalak

Hauteskunde sindikalak pil-pilean
Este curso seguimos luchando
por un nuevo convenio en los centros privados de Iniciativa Social
de la CAPV. Llevamos 9 días de
huelga desde que STEILAS junto con el resto de los sindicatos
del sector decidimos no volver a
negociar con las Patronales hasta
que hicieran una propuesta seria.
Aunque es evidente que esta es la
prioridad número uno de STEILAS en el sector, como ya anunciábamos en la anterior revista,
este curso es el periodo concentrado de elecciones sindicales en
la mayoría de las empresas.
Desde septiembre se han llevado adelante infinidad de procesos electorales en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, pero esto no ha
hecho más que empezar y hasta
final de curso las elecciones se
irán encadenando.
Como balance provisional del
primer cuatrimestre podemos
decir que el orden de representación de cada sindicato no se
ha modificado en el sector de
Iniciativa Social, STEILAS sigue
siendo el segundo sindicato en
representación. En estos cuatro
meses hemos aumentado nuestro porcentaje en casi un punto,
alcanzando un número de 119 delegados y delegadas. Queremos
felicitar a todas las personas que
están haciendo posible esto con
su compromiso solidario.
Estos meses que llevamos de
curso también hemos logrado
presentar candidaturas en centros de Bizkaia en los que nunca
habíamos tenido representación
como Ikasbide, Maristas El Salvador o Nuestra Señora de las
Mercedes de Leioa obteniendo
en todos ellos buenos resultados. En este momento STEILAS

tiene representación en 45 centros, es decir aproximadamente
en uno de cada tres del sector.
Pero también hay malas noticias
para el personal de los centros de
Iniciativa Social. Las Patronales
se están organizando y pretenden en algunos colegios hacer
sus propias candidaturas a través
de listas independientes o lo que
es más grave mediante listas de
algún sindicato que se preste.
Esto es lo que ha ocurrido en el
colegio Sagrado Corazón-Corazonistas de Gasteiz. Personas
afines a la empresa se han presentado a las elecciones en una
candidatura del sindicato USO y
han logrado 2 de los 5 puestos
del comité de ese colegio. STEILAS sigue teniendo la mayoría
del comité y va a seguir peleando por mejorar las condiciones
laborales del personal de esa
empresa, pero es evidente que
las dos personas delegadas de
USO no lo van a hacer. La primera prueba de ello es que no
han impulsado la participación
del personal en las jornadas de
huelga de noviembre y que inclu-

so su sindicato, USO, se ha posicionado en contra de las movilizaciones. Es una vergüenza que
un sindicato se convierta en un
portavoz de las patronales.
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de los centros para que no
voten a estas falsas candidaturas sindicales y que apoyen candidaturas de los sindicatos que
han demostrado una y otra vez
que están dispuestos a trabajar
por mejorar las condiciones laborales en las mesas de negociación y en la calle.•

Aurten, mobilizazioekin batera, hauteskundeak egiten ari
gara enpresa gehienetan. Hiruhilabete honetan burutu diren
hauteskundeen emaitzek ez dute sektoreko ordezkaritza
maila nabarmen aldatu eta STEILAS bigarren sindikatua da,
120 ordezkari ditugu 45 ikastetxetan.
Hauteskunde andana honetan hurbiletik jarraitu beharreko
kontua gertatzen ari da: USO Sindikatuak, enpresaren
babesarekin, hautagaitza zerrendak aurkezteari ekin dio
STEILASek ordezkaritza osoa zuen ikastetxe batean;
horrela 2 ordezkari lortu ditu Gasteizko Corazonistasen.
STEILAS-ek zorrotz jarraituko du LSB-USOren ordezkarien
jarduera eta langileen eskubideen aurka eginez gero ez
du inolako beldurrik izango horrelako jokabiderik gogor
salatzeko. STEILASek langileen eskubideen alde borrokatu
eta borrokatzen jarraituko du.
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berriak
Propuestas del gobierno

Las haciendas Forales

de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
devolverán la retención del
IRPF en las prestaciones
de maternidad y paternidad
y en Nafarroa a partir
del 2019 esta prestación
tendrá una deducción
progresivas en el IRPF
El pasado 3 de octubre la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (TS) dictó una sentencia
en la que fija como doctrina que
“las prestaciones públicas por maternidad o paternidad percibidas
de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas”.
Esta sentencia hace referencia a
la fiscalidad estatal, no olvidemos
que la CAV y Nafarroa tienen las
competencias transferidas en materia de fiscalidad.
Tras la reunión mantenida el pasado
18 de octubre las Haciendas Forales
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, decidieron hacer la devolución de la retención del IRPF en esta prestación
con carácter retroactivo desde el
año 2014 (desde el 2013 en Araba).
En Nafarroa se ha aprobado la Ley
Foral que permitirá aplicar deducciones progresivas en el IRPF de las
madres o padre que perciban esta
prestación a partir de enero de 2019.
Para poder reclamar la devolución
del IRPF, las Haciendas Forales
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han
puesto a disposición de las personas afectadas formularios para rellenar y entregar o enviar por mail a
la correspondiente hacienda.
Según las estimaciones de la OCU,
por ejemplo, para una prestación
de 5.681 euros en 2015 la devolución oscilaría entre 1.000 y 2.600
euros.•
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Abusuengatik

11 urteko kartzelaldia
ezarri diote Gazteluetako
irakasle ohiari
11 urteko inhabilitazioa eta 15 urterako urruntze-agindua ere ezarri dizkiote. 70 orrialdeko epaiak
frogatutzat jo du irakasle ohiak
ikasleari egindako sexu-abusu
jarraituak.
Biktimak bi ikasturtetan jasandako abusuak kontatu zituen
epaiketan. Bertan aitortu zuenez, bere buruaz beste egitea
ere pentsatu zuen hainbatetan,
eta lehenago ez kontatzeagatik
“lotsa eta errua” sentitu zuen.
Irakasle ohiak, ordea, akusazio
guztiak ukatu zituen. Izan ere,
Opus Deiko Gaztelueta Ikastetxeko zuzendari Imanol Gayarrola,
Juan Anguisola presidentearekin
batera, irakasle ohiarentzat 11
urteko espetxe-zigorra eskatzen
duen epaiaren aurka azaldu ziren
biak. Imanol Garrayolak gaztearen
kontakizunaren sinesgarritasun
falta azpimarratu du.
Juan Cuatrecasas, biktimaren
aita, ordez, semeari barkamena
eskatzeko eta biktima moduan
aitortzeko eskatu dio Opus Deiko ikastetxeko zuzendaritzari.
“Urte hauetako borrokak merezi
izan du”, erantsi du. «Ez gara
mendeku gosez ari: ez dugu dirurik ere eskatu kalte-ordainetan. Gizartea sentsibilizatu nahi
dugu. Kasu ugari ezagutu ditugu, eta denetan ageri da gauza
bera: biktimekiko babesik eza
eta erasotzaileekiko zigorgabetasuna. Errealitate beldurgarri
honi aurre egiteko baliabide
gehiago behar dira alor askotan: gizartean, hezkuntzan eta,
bereziki, justizian. Horrelakoak
jasan dituzten den-denek behar
dute errespetu eta babes bera»,
azaldu du Cuatrecasasek.•

por la que se modifica la Ley
Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación

La situación política y los tiempos
parlamentarios nos hacen ser muy
prudentes a la hora de dar por definitivamente derogada la Ley heredada
de la época Wert.
El gobierno de Pedro Sánchez ha
completado ya el anteproyecto de ley
orgánica por la que se modifica la ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación, con la derogación explícita de la LOMCE. Dicha derogación es
la consecuencia lógica del profundo
rechazo que suscitó la tramitación,
aprobación y posterior desarrollo de
la LOMCE, y las consiguientes movilizaciones emprendidas por toda
la comunidad educativa durante los
años 2012 y 2013. Pendientes de que
las propuestas sean definitivas y nos
digan cómo y de qué manera se van
a empezar a materializar, donde haremos un análisis y valoración más
pormenorizado, exigimos al Ministerio una negociación del anteproyecto
de Ley Orgánica de modificación de la
LOMCE y que la nueva Ley Educativa
resultante sea negociada y con un
acuerdo social previo, sin perjuicio de
la aprobación de la nueva Ley antes
del final de la presente legislatura.
La administración vuelva a caer en el
error de introducir cambios desde arriba, sin un debate profundo y serio con
las y los representantes de la comunidad educativa. Ahora más que nunca resulta imprescindible un acuerdo
con los diferentes representantes de
la comunidad escolar, de tal manera
que la nueva ley sea fruto del diálogo y del compromiso con una mayoría social. Una ley basada en un gran
consenso previo con el profesorado,
las familias y los estudiantes hará
más difícil que otra administración se
sienta legitimada para cambiarla. Lo
contrario es estar sembrando la semilla de una nueva contrarreforma que
surgirá cuando haya un gobierno de
distinto color político.•

hezkuntzaren aldeko akordioa

Eusko Jaurlaritzaren “Hezkuntza aldeko akordioa” bertan
behera utz dezala eskatu dugu zenbait hezkuntza eragilek
2017ko irailean, Eusko Jaurlaritzak balizko hezkuntza lege baten oinarri izan nahi zuen Hezkuntza
Akordio zabal bat lortzeko prozesu bat iragarri zuen. Prozesu horrekin EHIGE, STEILAS, ELA,
LAB, CCOO eta UGT beste hezkuntza eragileekin batzuk kritiko agertu dira. Horren harira,
abenduaren 11n egindako prentsaurrekoan ondorengo agiria irakurri zen.

Lehenik eta behin, Hezkuntza

sailak, daukan arduratik, ez duelako
argitu zein den bere hezkuntza eredua eta zein diren bere asmoak, hau
da, ez du argitu hezkuntza publikoa
hezkuntza sistemaren ardatz izateko
pausuak emateko prest dagoen edo
egungo sare banaketa kontsolidatu
nahi duen.

EHIGE, ELA, LAB, STEILAS eta CCOOen ustetan Lege berriak, gutxienez, hurrengo puntuetan oinarritutakoa izan beharko luke:

1. Egungo sistemaren diagnostikoa jasotzen duena.
2. Egungo sare banaketa zalantzan jarri, ituntze unibertsal

politika eten eta eskola publikoa ardatz izango duen
hezkuntza-sistema eraikitzeko konpromezua izango duena.

Bizi dugun egoerak berehalako esku-hartzea eskatzen du Eusko Jaurlaritzaren aldetik, justizia soziala bermatuz eta eskola publikoa indartuz.
Bigarrenik, prozedurari dagokionean,
oinarrizko parte-hartze demokratikoaren aurkakoa izan da erabat, berak erabaki baititu bai edukiak, bai
lantaldeen osaketa (zein eragilek,
eta eragile bakoitzeko zein pertsonak
zein lantaldetan parte hartu behar
zuen, ordezkaritza kontutan hartu
gabe). Eta azkenik, edukiei dagokionez, hezkuntza sistemari eragiten
dioten oinarrizko hainbat gai kanpoan
utzi ditu. Bereziki esanguratsua da
segregazioa eta finantziazio ereduaren inguruan aipamenik ez egotea.

3. Eskola publikoa lehenetsi eta aukera berdintasuna

Prozesu horren ondorio izan da
“Hezkuntzaren aldeko akordioa” deritzona eta dokumentu honetan eta
LOMCEri lotuta dagoen Heziberrin oinarrituta Euskal Hezkuntza Legea egitea adostu du Eusko Legebiltzarrak.
Gaur hemen bildu garen eragileok
ozen salatu nahi dugu hori ezin dela
izan hezkuntza lege berri baten oinarri. Legeak adostasun zabalak behar
ditu, etorkizuneko hezkuntza-sistema
eta ondorioz jendartea bera ere nolakoa izango den baldintzatuko bait
du. Horregatik, oinarrizko parte hartze demokratikoa bermatuko duen
prozesu berri bat abiatzea eskatzen
dugu guztiok adostutako gaiekin.

8. Hezkuntza jendartearen zerbitzura jarriko duena eta ez

bermatuko duen administrazioaren planifikatzeko ardura
ezarriko duena.

4. Europako bataz besteko hezkuntza inbertsioa bermatuko
duena, ezinbestekoak diren lanpostuak eta baliabideak
handituz.

5. Ikasle guztien garapen osoa bermatuko duen heziketa

inklusiboa, konpentsatzailea, integratzailea, hezkidetzailea,
laikoa eta doakoa. Aukera berdintasuna, ekitatea, kohesio
soziala eta kalitatea oinarri izango dituena. Egun bizi dugun
segregazio egoerei aurre egingo diena.

6. Euskal Herriarentzat curriculum propioa garatuko duena.
7. Ikasle euskaldun eleanitzak sortuko dituen murgiltze
eredua ardatz duen hezkuntza eredu bakarra.
merkatuen zerbitzura.

9. Hezkuntzaren gaineko erabaki eta kudeaketan hezkuntza

komunitate zein herritarren partaidetza demokratikoa izango
duena.

EHIGE, STEILAS, ELA, LAB, CCOO, UGT y agentes
educativos consideran que un proyecto educativo
Heziberri, proyecto educativo basado en la LOMCE,
no puede ser la base de la nueva Ley Vasca de Educación.
Esta ley necesita de consensos amplios porque
condicionara el futuro sistema educativo y, por tanto,
el tipo de sociedad.
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lan osasuna

LAN ISTRIPUAK

2018-2019 ikasturtean, Euskal

Herrian lan-ezbeharren egoerak nabarmen okerrera egin duela salatu
nahi dugu. Datuek diotenez, jarduera
ekonomikoa eta langile kopurua baino gehiago hazten ari dira, eta dagoeneko 50 dira aurten hildakoak, hauetatik 34 Euskal Autonomi Erkidegoan
eta 16 Nafarroan. Heriotz guzti hauen
erdia azken hiru hilabeteetako epean
eman da, eta horietako asko prekarietate egoera gordinean edo erraz
ekidin zitezkeen gertaeretan. Honez
gero, joan den urteko garai berean
baino gehiago dira bere lanpostuan
bizitza galdu duten pertsonak.
Laneko heriotzak bestalde, iceberg-aren tontorra baino ez dira.
Lan-istripu asko eta asko estatistika ofizialetatik kanpo geratzen
dira, autonomo, kooperatibista eta
garraiolarienak, edo “in itinere”-ak
kasu. Enpresariek askotan, mutualitateen laguntzaz eta ardurak saiheste aldera, lan-istripuak estali
edo ezkutatzen dituzte. Besteetan
berriz, ziurgabetasun egoeran dauden langileak dira gertakariak salatu ezin dituztenak.
Halaber, lan-gaixotasunen azpi-
erregistroa eskandalagarria da. Itu-

rri batzuen arabera, lan-istripuan
hildako langile bakoitzeko 35 langile hiltzen dira lan-gaixotasunen
ondorioz. EAEn aldiz, lanarekin
lotutako 25 minbizi kasu soilik
jaso dira azken bost urteetan, eta
2017an bakar bat ere ez. Ondorioz,
argi dago datuak ez datozela inolaz
ere errealitatearekin bat, zer esanik
ez sektore feminizatuetan ematen
diren eritasunei dagokienez.

Baina, zer ari da gertatzen?

1

Lan-harremanetan estrukturala
bihurtu diren prekarietatea eta
enpleguaren kalitate eskasa daude oinarrian: erreforma laboralak,
lan-baldintzen atzerakada, aldi-baterakotasuna, kontratazio partzia
lak, gehiegizko lan erritmoak… Horrela, lan-istripuen erdia lehen bi
hilabeteetan ematen dira, eta hilda
koen herena azpikontratetan.

2

Lan osasunera bideratutako
gastu publikoa oso urria da.
Arlo honetara bideratutakoa EAEko
aurrekontu osoaren %0,01 inguru
besterik ez da, eta zati handi bat
eragile sozial jakin batzuen arlo honetako jarduera bermatzera doa.

3

Erakunde publikoek beste aldera begiratzen dute. Ez dute
enpresarien interesen aurka egin
nahi, eta arau hausteak etengabeak izanik, ez dago behar adinako
kontrol eta zigorrik. Lan-ikuskaritza eskualdatu zen arren, inspektoreen ratioa europako bataz-bestekoaren erdia da oraindik ere. Gainera, enpresentzat askotan erren-

tagarrigoa da isunak ordaintzea
neurri eraginkorrak ezartzea baino.

4

Enpresariek haien irabaziak
lehenesten dituzten heinean,
lantokietako inbertsio falta era
batekoa da. Krisiaren aitzakian,
segurtasun neurrietara bideratutakoa hutsaren hurrengoa izan ohi
da. Langileon osasunaren kontura
aberasten dira.

Zer eskatzen dugu?

1

Enplegu duina eta kalitatezkoa, etxera bizirik heltzeko eskubidea bermatuko duena.
Erakunde publikoen ardura nagusienetakoa da hori, haien esparruan batez ere.

2

Lan osasun politikak errotik
aldatzea. Eraginkortasun-eza
frogatu duen elkar-hartze sozia
larekin apurtu behar da, lan-osa
sunera bideratutako baliabide
ekonomikoak handitu eta politika
errealetara bideratu.

3

Enpresen gaineko kontrola
areagotzea. Lan-istripu hilgarri
gehienak harrapaketa edo erorketen ondorioz gertatzen dira. Jarduera arriskutsuen jarraipena egiteko
ezinbestekoa da lan-ikuskaritza eta
Osalan-go giza-baliabideak Europako bataz-bestekora berdintzea.

4

Lan-gaixotasunen gaineko
iruzurra borrokatzea. Horre
tarako beharrezkoa da EAEn
babes-sozialerako esparru propioa garatzea.•

Cuando el curso 2018-2019 no ha hecho más que empezar queremos denunciar
que la siniestralidad laboral en Euskal Herria ha empeorado de manera
sustancial. Según los datos, aumenta más que la actividad económica,
y en lo que llevamos de año ya han fallecido 50 personas, de ellas 34
en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 16 en Navarra. La mitad de todas
estas muertes se ha producido en el plazo de los últimos tres meses;
muchas de ellas situación de precariedad extrema o en circunstancias
que se podían haber evitado con facilidad.A estas alturas del año han muerto
más personas en su puesto de trabajo que en el mismo periodo de 2017.
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Izan ba(ge)nitu
Askotan gogoratzen dut irakasle
hura, Natur zen bere irakasgaia.
Bere azterketetako bat ere oso gogoan dut. Azterketa hartan fiordo
hitzaren esanahia eskatzen zigun,
beste batzuen artean, lehendabiziko galderan. Ezin nintzen gogoratu; fiordo, fiordo... eta bat-batean, ttak, idazten hasi nintzen:
glaziar harana, itsasoak estalia.
Definizio hori da gogoratzen dudan bakarra.
Batxilergoko lehenengo maila zen
eta urte betez soilik izan zen gure
irakasle. Bakantea, imajinatzen
dut orain. Berezia zen niretzat
bere klasea. Bera zen berezia niretzat, berak egiten baitzuen ezberdina klasea. Orduan ez nekien
zerk bihurtzen zuen Naturreko
klasea ezberdin, baina bazegoen
zerbait ezin nuena identifikatu, ez
bainekien zer identifikatu behar
nuen.
Denborarekin jakin dut non zegoen misterioa. Irakasle hura
izan zen nire lehendabiziko
erreferentzia marika, neuk jakin
gabe, berak ezer esan gabe. Izate hutsaz. Eta bere izate horretan neurearen isla bizi nuen. Bizi
edo, agian, bizi gabe, bilatu besterik ez nuen egiten. Berriz ere,
neuk jakin gabe.

zitzea esan dut, egiaz, horrelaxe
sentitzen nuelako. Barnean banuen hazten ari zen zerbait, identitate bat, sentitzen nuena baina bizi ezin nuena. Banekielako
onartutako normaltasunetik aldendu egiten zela, identitate hori
hazten hasi baino askoz lehenago
nire inguruak (heteropatriarkatu
kapitalista zuriak, azken finean),
markatu egin ninduelako, egiten
gaituelako. Mariquita! Maritxua!
Mariquita? Zer da hori? Praktika
sexualak izaten imajinatzen al
naute? Zergatik ni? Ez dakizu zergatik, baina mariquita zarela behin eta berriz errepikatzen dizute.
Homosexuala nintzenik jakin ez
eta, jadanik, mariquita nintzen.
Eta horrek, markatuta bizitzeak,
baztertu egiten zaitu, alboratu.
Bazterrean gelditzen zara, gerta
tzen ari dena ezin ulertu, ingura
tzen zaituen sisteman ezin kokatu.
Sistemak berak ez dizulako espaziorik eskaintzen, ez zaitu nahi.
Mariquita ez, behintzat.
Ezberdina. Ziurtasun osoz jakin ez
arren, badago zerbait. Izan behar
zaren horretan (edo, aproposago
agian, sistemak zuretzat prestatu
duen eredu horretan), ez zara sar
tzen. Hori da pasiloan, patioan,
jangelan eta komunean etengabe
gogorarazten dizutena: ez zarela

izan behar zaren hori. Beste zerbait zara: mariquita!
Eta hitzak falta zaizkizu senti
tzen duzun horri izena jartzeko,
ahoskatzeko. Zer sentitzen duzun
ere ez dakizu. Izan ere, inork ez du
horretaz hitz egiten, inork ez dizu
galdetzen, inork ez du gertatzen
ari dena (eta denek ikusten dutena) mahai gainean jartzen.
Nintzen bezalakoa izateagatik
galduta. Lotsatuta. Ezin nuen partekatu, nik neuk ere ez bainuen
ulertzen zer ari zen gertatzen. Orduan, nork ulertuko zuen? Nork
lagunduko ninduen? Babes falta
izugarria sentitzen duzu, nork babestuko zaituen ezin aurkitu, bidelagunik gabe.
Eta orduan, sistemak nahikoa ez
bazaitu baztertzen, zuk zure burua
are eta bazterrerago eramaten
duzu. Etxean, familian, eskolan,
kalean. Kanpotik nahikoa entzun
ez eta mariquita zarela behin eta
berriz errepikatzen diozu zeure buruari. Eta, azkenik, zarena
izatea ez dagoela ondo sinisten
duzu: barne-gatazka gordina.
Eskolara joatea zigor bihurtu dizu
sistemak, ez duzu joan nahi. Beldurrak gainditzen zaitu. Txirrinak
jo baino ordu erdi lehenago institutuan zaude, hauekin eta haiekin
ez topatzeko. Hau eta bestea ez
entzuteko. Begiradarik ez jasateko. Klasetik irteten ere lehena
izateko saiakera guztiak egiten dituzu, arrazoi berberengatik. Txirrinak jo baino lehenago, dena prest
duzu azkar batean alde egin
ahal izateko.

Atzera begira, izate horren nolabaiteko kontzientzia neureganatu
dudanean, orduko gertakizun eta
bizipen asko ulertzen eta koka
tzen saiatu naiz, nahiz eta ez den
batere erraza. Eta ez bakarrik ordukoak, zeren, ni zein nintzen eta
niarekin zer gertatzen ari
zen ezin konprenitu bizitza
Ya es hora de pasar del “y si hubiera
kasi osoa igaro dut, botenido/hubiésemos
tenido” al “tienen”.
rrokan. Niaren basamortuSé y seamos en nuestros centros
rik lehorrenean barrena.
personas de referencia para que nadie,
nunca más, tenga que esconder su
Izan ere, latza da norberak
bere izatea bere horretan
esencia, su modo de ser o de sentir y no
ezin bizitzea. Bai, ezin bitenga que mostrarse como lo que no es.

Asteburuan kalera irten
ere ez duzu nahi. Besterik
ezean, kale honetatik ez.
Hemendik hobe, badaez
pada. Egunero zeure bu
ruarekin borrokan, isil-isilik.
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eilastasuna
Bertatik bertara ekin,
Euskal Herriko eskoletan hazia erein

Baina ezin duzu zarena ez den
beste zerbait izan, eta horrek
babes gabe uzten zaitu. Eta, orduan, ezkutatu egiten duzu zure
izatea. Onartutako normaltasunetik babestuko zaituen oskol
bat daramazu zure soinean, zuk
zeuk sortutakoa, ustez babestuko zaituena. Babes faltagatik,
ezkutatua. Zarena izatea gaizki
dagoela sinistuta, onartua izateko beste izate bat sortzen saiatzen zara eta, konturatu gabe,
armairua eraiki duzu. Baina ezin
duzu gezurrik bizi.
Zurrunbilo horretatik irten ezinik, batxilergora iritsi eta fiordoa zer den ikasten duzu. Eta
ez duzu inoiz ahaztuko fiordoa
itsasoak estalitako glaziar harana dela, ez eta Naturreko azterketa hura. Ez eta irakasle hura.
Beldurrez josita, ezjakintasun
sakonenean murgilduta, bazarela ulertzen duzu. Zure bidea
egiten hasi nahi duzu, aske izatea nahi eta behar duzulako.
Noraezean, zure izatea izango
dena bilatzeari ekiten diozu,
basamortuko eguzkipean tinko,
etenik gabe.

Azken bi ikasturteetan Gamdhariyako herrian (Nepal) Bidei
tzen proiektuaren bultzatzaile da STEILAS sindikatuaren
elkartasun fondoa, eta laguntza honi esker kasta baxueneko
ikasleen eskolaratzea lortu da alde batetik, eta herrixkako
emakumeen formakuntza, lan trebakuntza eta ahalduntze
proiektuari bide egin zaio ere.
Baina
ren izaera, hezkuntza proiektuak munduko
beste herrialde batzuetan bultzatzeaz haratago, elkartasuna
bi noranzkoetan eta modu horizontalean ulertzea da. Lan horretan, argi dugu hemengo ikastetxeetan ere badugula zeregina egunez egun; hemengo ikasleen sentsibilizazioan, batetik,
eta berdintasunean munduko herritar izaeran eragin behar
dugu, bestetik, helburua biharko pertsona solidarioagoak
lortzea izanen baita.
Honetan lanean hasiak gara, eta momentu honetan Lekeitio
eta Laukizeko eskola publikoetan jada proposamen didaktikoekin gabiltza eta aurten Iruñerriko ikastetxe batean ere
elkarlanarekin hastea dugu helburu. Munduko bi leku hain
desberdinetakoak diren ikasleen arteko harremana (idatziz
ala bideodei bidez) edota hango eta hemengo ikasleen artean
elkarlanean sortutako artelanak trukatzea dira ikasturte honetarako asmoak.
Herrien arteko elkartasuna joan etorrikoa izanen da ala ez da
izango.•

Gaur, bizipen hauek ematen didaten perspektibatik, ziur naiz
garai hartan erreferenteak izan
ba(ge)nitu (Naturrekoaz gain,
Lenguakoa eta Musikakoa), hi
tzak, galderak eta erantzunak
izango nituela, izango genituela,
derrigorrean.
Hortaz, izan ba(ge)nitutik dituztera jauzi egin dezagun. Izan
zaitez, izan gaitezen gure zentroetan. Inork, inoiz, ez dezala
gehiago bere izatea estali behar
ez den zerbait izateko.•
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Irakaskuntzako lankide, beste herrialde batzuetan
honelako proiektuak laguntzeko prest bazaude,

egin zaitez

Namaste!

kide!

jendarte mugimenduak

Bilbo, harrera-hiria
Aurtengo udan, Hegoa gure Iparrera iritsi da. OEE
harrera-batzordean, urteak daramatzagu leku batetik
bestera doazen pertsonentzat baliabide gehiago eskatzen, Europako mapari begiratuta, agerikoa baita
Bilbo bidegurutze estrategikoa dela.
Ekain amaieratik, Afrikako ehunka pertsona iritsi dira
Bilbora Gurutze Gorriak pleitatutako autobusetan,
koordinazio eta informazio askorik gabe. Erakundeen
aurreikuspen falta ikusita, auzo-elkarteen, afrikar
mugimenduen, OEEren, kristau-elkarteen eta bestelako elkarteen bidez, mobilizatu egin gara Bilboko herritarrok, pertsona horiei ostatua, janaria, aholkuak,
babesa eta abar eskaintzeko, suminduta eta zerbait
egiteko gogoz geundelako. Harrera-hiri ireki eta solidarioa eraikitzeko dugun gogoa erakutsi dugu. Lehen
bi aste hauetan, STEILASen lehengo egoitza izan
da funtsezko tokietako bat, “biltegia”. Duela urtebete baino gehiago utzi zitzaion lokal hori OEEri, eta
boluntario ugari joan dira hara materiala eramatera,
antolatzera, iritsitako jendea han aldatu izan da, informatu… Zenbait auzo joan dira pertsona horiek har
tzen: lehendabizi, Atxuri, eta ondoren, Bilbi, Santutxu
(Karmela) eta Zorrozaurre (Bizinahi). Horrek elkarrekin bizitzeko, ikasteko eta zenbait gauza antolatzeko
aukera eman digu: lege-aholkularitza, bilketak, itzulpen taldeak, mediku-bisitetan laguntzeko taldeak,
gaztelaniazko eskolak, kirol-jarduerak, afari kulturaniztunak, gosari solidarioak… Hala ere, inoiz ez zaigu
ahaztu harrera hori ez dagokigula guri, baizik eta behartutako lekualdaketak amaitzeko eta lekualdaketa
horien kausak bistaratzeko elkarrekin egin beharreko
borroka politikoaren parte dela, eta iristen diren per

tsonentzako baliabide instituzional gehiago eskatu behar direla.
E.H.-an Inor ez aterperik gabe eta
Eskubide guztiak denontzat izan
ziren auzoetako harrera amaitzeko egindako kanpaldian erabili
genituen leloak. Afrikako mutiletako batzuk asilo-
eskaera egin dutenentzako Oñatiko harrera-zentrora
joan dira; beste batzuk aktibistek, OEEk, gaztetxeek
eta abar hartu dituzte herrietan.
Presazko harrera amaituta, fronte asko ditugu irekita oraindik, esaterako, hauek: lekualdaketen kausak
salatzen jarraitzea, baliabide instituzional gehiago
martxan jartzeko presio egitea eta auzoetako nahiz
herrietako harrera-proiektu herrikoiak sendotzea.•

Frente a la escasez y falta de previsión
de las instituciones, la ciudadanía de
Bilbao, desde el tejido asociativo
de los barrios, movimientos africanos,
OEEe, asociaciones cristianas y de todo
índole, personas indignadas y con ganas
de actuar, nos hemos movilizado
para ofrecerles alojamiento, comida,
consejos, acompañamientos...
Hemos demostrado nuestras ganas
de construir una ciudad de acogida,
abierta y solidaria.

Ecuador etxea
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www.steilas.eus
Araba: Eulogio Serdán 5

01012 Gasteiz
W 945 14 11 04
{ 945 14 43 02
araba@steilas.eus

UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia: Jose Maria Eskuza 1, 1 esk.

48013 Bilbo
W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
bizkaia@steilas.eus
UPV/EHU Bizkaiko Campusa
Gizarte Arloko Eraikina
48940 Leioa
W 946 01 24 34 – 435 (2435)
steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.

20015 Donostia
W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
gipuzkoa@steilas.eus

UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1
20018 Donostia
W 943 01 84 36 (8281)
{ 943 01 81 40
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa Joaquin Beunza, 4-6 behea
31014 Iruñea
W 948 21 23 55
{ 948 22 97 90
nafarroa@steilas.eus

