
Gizarte Ekimeneko ikastetxeak-25. Greba eguna sektorean

ELA, STEILAS, CCOO, LAB eta UGT sindikatuek apirilerako deitutako 
greba egunek ere babes zabala izan dute langileen aldetik

Patronalari  eta Hezkuntza Sailari  arduraz jokatzen hasteko eta langileen eskaerei
erantzunez gatazkari bide emateko erabakiak har ditzatela galdegiten diegu 

Azken bi ikasturtetan sektorean gauzatu den 25. greba eguna eta ikasturte honetako 22. da gaurkoa. Eta
gaur ere,  izan duen babesa oso zabala izan da.  Beste behin ere,  milaka langile batu gara gaur Bilbon
izandako manifestazioan, ikastetxeetan lan baldintzen okertzearen ondorioz bizi den nahigabe orokortuaren
erakusgarri.

Sektore honetako langileok 10 urte daramatzagu gure lan hitzarmena berritu gabe, 10 urte soldata izoztuta,
gure lan kargak gero eta handiagoak dira, eta jaiotze tasaren jaitsiera medio lanpostu galera garrantzitsu bat
aurreikusten da datozen urteetarako. Langile kidego batzuk  (hezkuntza-laguntzako espezialistak eta haur-
hezkuntzako lehen zikloko langileak), feminizatuenak direnak, lan baldintza erabat prekarioak dituzte, DBH
eta 2-DBHko irakasleak parekatzea egiteke dago oraindik; eta beharrezkoa da, halaber, Lanbide Heziketa
gehiago arautzea.

ELA,  STEILAS,  CCOO, LAB eta  UGT sindikatuok  egoerari  irtenbide  egoki  bat  eman,  negoziazioa
bideratu eta langileen eskaerei erantzun serio bat emango dioten adostasunak erdiesteko helburuan
berresten  gara.  Helburu  horrekin  eman  ditugu  azken  urteetako  pauso  guztiak,  eta  bereziki  azken
hilabete eta asteetakoak.

Sindikatuok, bai patronal eta bai Hezkuntza sailari, gatazkari irtenbidea emateko eta adostasunak erdiesteko
giltzarriak jasotzen dituen dokumentu bat helarazi genien pasa den asteko mahai negoziatzailearen ondoren.
Dokumentu  haren  inguruko  erantzun  ofizialik  jaso  ez  dugun  arren,  komunikabideen  bidez  egindako
adierazpenen baitan ez patronal ez eta Hezkuntza Sailaren aldetik ere inolako pausorik emateko asmorik
ikusten ez genuenez, LHKan bilera deialdi bat luzatu genien Astearte arratsalderako. 

Patronalak azken hilabeteetan jarrera erabat aldakorra, ulergaitza eta larria izan du. Sindikatuokin izandako
aldebiko  bileretan  adostasunak  erdiesteko  aukera  irekitzen  zuten  planteamenduak  egin  arren,  ondoren
mahai  negoziatzailean  planteamendu  hauek  atzera  botaz  alde  batetik,  mahaian  egindako  azken
proposamena definitibo eta aldaezina bezala aurkeztuz bestetik, eta atzoko bilerara agertu ere ez egiteko
erabakia hartuz azkenik. 

Hezkuntza Sailak berriz, gatazka honi irtenbidea emateko orain arte erakutsi duen interesa oso eskasa izan
da, bere inplikazioa sindikatuokin biltzera mugatuz, sindikatuon eskariz eta jadanik sektorean 18 greba egun
gauzatu  ondoren  soilik;  Hezkuntza  Sailari  eta  patronalei  gela  itxieragatik  lanpostua  galdu  dezaketen
langileen birkokapenaren inguruko planteamendua orain dela 4 urte helarazi bagenien ere, orain dela bi
hilabete  inguru  arte  ez du  eman Hezkuntza  Sailak  gai  honi  buruz  hitzegiten  hasteko  inolako  pausorik.
Astearteko bilera  deialdiaren aurrean ere,  deialdi  hau gatazka bideratzeko aukera bezala baliatu ordez,
eskuak garbitzen jarraitzea eta gatazkaren irtenbide egoki batean inplikatu gabe jarraitzea erabaki du.

ELA,  STEILAS,  CCOO,  LAB  eta  UGT sindikatuok  argi  daukagu  adostasunetara  iristeko  eta  langileen
eskaerei  tajuzko erantzunak emanez gatazkari  irtenbidea emateko ezinbestekoa izango dela  patronalen
aldetik negoziaziorako borondate erreala eta hezkuntza sailaren inplikazioa. Beraz, sindikatuok bai patronal
eta bai Hezkuntza Sailari galdegin nahi diegu bakoitzak bere ardurak bere gain har ditzala, eta behingoz bai
langile, bai familia eta bai ikasleen onuran, gatazka honi irtenbide egoki bat emateko neurriak eta erabakiak
har ditzatela. Horrela, Astearte arratsaldeko bilerara ez etortzeko erabakia hartu bazuten ere, sindikatuok
bilera deialdia luzatzen jarraitzen diegu edozein leku eta unetan. 

Azkenik,  langileak  zoriondu  nahi  ditugu  beste  behin  ere  erakutsi  duten  tinkotasun,  indar  eta
konbentzimenduagatik. Harro egotekoa da gure ikastetxeetako hezkuntza kalitatean eragin zuzena duten lan
baldintzen  kaskastzearen  aurrean,  lan  baldintza  horien  alde  borrokatzeko  apustua  egin  duten  langileak
izatea gure ikastetxeetan. 



Euskal Herrian 2019ko apirilak 4an.

Hitzarmen berri baterako aldarrikapen nagusiak

Enplegua:
Akordio bat, enpleguari eusteko eta gelak balizko ixtearen eraginpeko pertsonala

birkokatzeko.

Soldatak:

Eroste-ahalmena berreskuratzea.

1-DBHko eta 2-DBHko irakasleen soldatak parekatzea.

Lanaldia eta lan-kargak:

Irakasleen kasuan, ordu osagarriak erreserbatzea eskolak prestatzeko eta ikasleen
jarraipena egiteko, zein urtean dedikazio ez presentzialeko 70 orduren aitortza.

Administrazio eta Zerbitzuetako pertsonalarentzat, lanaldia murriztea.

Lanbide Heziketan lanaldiaren banaketa irregularra adostea.

Bereziki prekarizatuen eta feminizatuen dauden kidegoen lan-baldintzak hobetzea.

Hezkuntza-laguntzako espezialistak: haien lana hezkuntza-izaerakotzat hartzea, ordu
osagarriak ematea lana prestatzeko eta ikasleen jarraipena egiteko, zein lanaldia modu

erregularrean banatzea irailaren 1etik ekainaren 30era arte

Haur-hezkuntzako lehen zikloko pertsonala: haien lana hezkuntza-izaerakotzat hartzea,
lanaldia murriztea, ordu osagarriak ematea lana prestatzeko eta ikasleen jarraipena

egiteko.


