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Delegatuak

Guztira % 2019 2015

STEILAS 96 22,43 4 3

LAB 282 65,89 11 13

ELA 46 10,75 2 1

Txuri 3 0,70

Baliogabe 1 0,23

Guztira 428 100,00 17 17
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editoriala

auteskunde sindikalak ospatu ziren EAEko 
irakaskuntza publikoan martxoaren 26an eta 
STEILASek emaitza historikoak lortu zituen. 5.236 

bozka jaso zituen Zurekin, publikoari tinko! lelopean eta 
LAB izan da bigarren indarra 659 bozka gutxiagorekin. Hala 
ere, esan beharra dago, delegatu-kopuruari erreparatuz 
LAB aurretik dagoela. Izan ere, modu desberdinean 
banatzen dira delegatuak; irakasleen artean delegatu bat 
lor tzeko adibidez, beharrezkoak dira 102 bozka, erlijioko 
irakasleen artean 15 eta zerbitzuetako langileen artean 
berriz 10. Bada, hau ez da irabazle eta galtzaileen kontua, 
baina gai horrekin loturiko zalantza ugari sortu dira 
ikastetxeetan, eta horrexegatik, garrantzitsua iruditzen 
zaigu gai hau komunikabideetan azaltzea.

STEILASentzat emaitza historikoak direla diogu, gure 
sindikatuak irakaskuntza publikoan inoiz sindikatu batek 
lortu duen babesik zabalena lortu duelako. Azken lau urte 
hauetan eginiko ibilbideari balekoa eman diote langileek 
eta aldi berean, bultzada ikaragarria jaso dugu datozen 
lau urteetarako. Indarberritu egin gara!

40 urte bete berri ditu sindikatuak, baina ez zen hutsetik 
abiatu, aspalditik baitator hezkuntzari garrantzia eman 
dion tradizio askatzailea. Hezkuntzak ibilbide luzea egin 
du; gutxi batzuen pribilegio izatetik unibertsala izatera 
iritsi da, baina ezin dugu ahaztu borrokagune izaten 
jarraitzen duela. Horregatik, azken urtetan ere, hamarkada 
hauetan mantendutako koherentzia eta sindikalgintza-
ereduari eutsi diogu: negoziazio ko lektiboan gehiengo 
sindikalaren elkarlana, sis temaren ardatz Eskola 
Publikoa, justizia soziala, heteropatriarkaturi aurre egitea 
eta burujabetza.

Horrela, STEILASen, guretzat zutabe izan diren lan- ildo 
horiek, eguneroko sindikalgintzan gauzatu ditugu: duela 
lau urte LOMCEren aurkako borrokan ari ginen, eta, besteak 
beste, beste eragile askorekin batera, LOMCEri aurre egin 
eta Euskal Herrian gure hezkuntza propioa eraikitzeko 
gida plazaratu genuen. Aurrerago, ELA eta LABekin batera 
baina STEILASen ekimenez, unibertsitatez kanpoko 
irakaskuntzan lan-baldintzak hobetzeko borrokari ekin 
genion eta ez da lehia antzua izan. Tartean, Hezkuntza 
Publikoaren alde, eta, segregazioren eta hezkuntzaren 
pribatizazioaren kontrako ekimen ugari bultzatu ditugu. 
Bestalde, hainbat argitalpen plazaratu ditugu: unitate 
didaktikoak azaroaren 25ean, martxoaren 8an eta 
maiatzaren 17an, genero eta aniztasun sexualerako 
gida, komunikazio inklusiborako gida, hezkuntza eta 
hizkuntzak eskola globalizatuan, pedagogia feminista, 
ebaluazioa az tergai... Ugari izan dira urte hauetan 
sindikatuak eginiko ekarpen garrantzitsuak eta horren 
beste adibide bat Hezkuntza Salgai dokumentala izan da; 
izan ere, herri batek bere hezkuntza-sistema eraikitzeko 
jorratu beharreko eztabaida asko erdigunean ipini ditu 
dokumentalak.

Zurekin, publikoari tinko!
Hala ere, datozen lau urteetarako erronka asko ditugu 
oraindik. Azterketa sakona behar du sindikalgin-
tza ereduak langileen parte-hartzea sustatu eta gure 
egunerokoan eraginkorragoak izateko. Askatzeko 
zaila izango den korapilo konplexu batean murgilduta 
dago Euskal sindikalgintza. Hala ere, 2017ko irailaren 
4an, ELAk eta LABek adostutako Aldebakarreko 
Burujabe tza Prozesu Sozial Baten Alde dokumentua 
argitaratu zutenean, argi izpi bat ikusi genuen. Orain, 
berriz, bertan jasotakoa garatzeko eta horretarako 
konpromiso irmoa hartzeko deia luzatzen diegu 
sindikatu biei. Bere apaltasunetik behar den bultzada 
emateko prest dago STEILAS. “Eduki sozial argia 
daukan aldebakarreko burujabetza prozesua martxan 
jartzea; jendarte osoari, eta bereziki langile-klaseari, 
estatus politiko eta instituzional berria defendatu, zein 
lortzeko aukera emango diona”. Hori zen dokumentu 
hartan jasotakoa laburbiltzen zuen konpromisoa eta 
badugu horri heltzeko garaia! Egungo egoeran, nekez 
egingo baitugu aurrera herri honetan..

Hezkuntzak eduki sozial horien garapenerako duen 
garrantzia eztabaida ezina da. Horrela, gure sindikatuak 
garbi dauka euskal-kulturaren eta hizkuntzaren 
transmisiorako, justizia soziala bermatzeko eta herri 
gisa aurrera egiteko ezinbestekoa dela sistemaren 
ardatz Eskola Publikoa izatea. Euskal Eskola Publikoa 
defendatzen, zabaltzen eta indartzen jarraitzeko 
konpromiso irmoa berresten du STEILASek Lekeition, 
Bastidan, Etxarrin, Lesakan, Ordizin eta Hendaian. 
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako programan 
sinatutakori eusten diogu gehiengo sindikala osatzen 
dugunok; hots, 0-3 adin tartean, baita gainontzeko 
hezkuntza etapetan ere (unibertsitatea barne), eskatzen 
diren plaza guztiak sare publikoan estaltzea, doan.

Ekintza sindikalari eta justizia sozialaren aldeko 
borrokari dagokienez, hezkuntzako langileen lan-
baldin tzak hobetu eta pribatizazio dinamikak eteteko 
bidean, beharrezkoa ikusten dugu konfrontazio 
eremuak mantendu eta zabaltzea. Bai EAEko eta bai 
Nafarroako gobernuen hezkuntza-politikek alarma gorri 
guztiak piztuta izatera behartzen gaituzte!

Amaitzeko, Nafarroan ere irakaskuntza publikoko 
hauteskundeak badatoz eta mugarri garrantzitsua 
maiatzaren 22an. Hego Euskal Herriko irakaskuntza 
publikoan babes zabalena duen sindikatua izaten 
jarraitzea espero dugu... Ahotsa eta bozka langileek 
daukate. Guk, bitartean, lanean jarraituko dugu 
ikastetxez ikastetxe, langileen zerbitzura beharrean 
jarraituko dugu, lanean beti aldaketa sozialerako Euskal 
Herriko proiektua garatzen! Rikardo Arregik behin esan 
bezala, STEILAS bezalako sindikatu batetan lan 
egitea, munduko gauzarik poetikoena baita.•
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hauteskunde sindikalak

STEILAS  
hezkuntzako hauteskunde sindikaletan lehen indarra

Martxoak 26an hezkuntza publikoko milaka langileek beraien bozka eman eta 
ordezkaritza sindikala hautatzeko aukera izan zuten.

STEILASek duela lau urtetako emaitzak txiki utzi eta inoiz sindikatu batek lortu 
dituen emaitza onenak lortu zituen sektore jendetsuena den unibertsitatez kanpoko 
irakasle funtzionarioen artean.

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoko irakasleez gain, lan legepeko irakasle 
eta hezitzaileak, EHUko AZP eta irakasleak eta Gipuzkoako haurreskoletako langileak 
bozkatzera deituta zeuden. Kidego guzti hauetako bozka guztiak kontuan izaten 
baditugu, STEILAS izan zen lehen indarra, bigarrena izan zen LAB sindikatuari 659 
bozken aldea ateraz.

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoa

Irakasle funtzionario sektorean

Sektore honetan STEILASek duela 4 urte erkidegoan lortutako gehiengoa indartu eta hiru 
lurraldeetan lehen indarra izan da. Orotara 4.314 bozka lortu ditu, bozka guztien %37,95a, 
2015ean baino 5,2 puntu gehiago. Araban %46,7arekin gehiengo hori nabariagoa izan da eta 
Gipuzkoan eta Bizkaian ere %36tik gorako bozka kopurua lortu du.

Delegatu kopuru aldetik STEILASek 45 lortu ditu, 2015ean baino 8 gehiago. Bigarren 
indarrarekiko bozka kopuruen aldea %11,3koa da eta 15 delegatukoa.

Sektore honetako parte hartzea duela lau urte izan zen %40,9 tik %43,7ra igo arren parte- 
hartzea txikia izan da eta honek hausnarketa sakon bat egitea eskatzen du.

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg.

STEILAS 924 46,43 14 1.945 35,76 17 1.445 36,68 14 4.314 37,95 45

LAB 499 25,08 7 1.348 24,78 12 1.181 29,98 11 3.028 26,64 30

ELA 266 13,37 4 1.106 20,33 9 924 23,46 9 2.296 20,20 22

CCOO 246 12,36 4 792 14,56 7 295 7,49 3 1.333 11,73 14

UGT 33 1,66 0 127 2,33 0 39 0,99 0 199 1,75 0

USO 0 0,00 0 55 1,01 0 0 0,00 0 55 0,48 0

Txuri 11 0,55 37 0,68  22 0,56  70 0,62  

Balio gabe 11 0,55 29 0,53  33 0,84  73 0,64  

Guztira 1.990 100,00 5.439 100,00  3.939 100,00  11.368 100,00 111
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hauteskunde sindikalak

Lan legepeko irakasle eta hezitzaileak

Orokorrean, STEILASentzat datu onak izan dira. Izan ere, 2015ean 9 delegatu izatetik, 
2019an 13 delegatu izatera pasatu da. Ehunekoei eutsiz, EAEn 3 puntu gehiago lortu eta 
aipagarria da, Bizkaian lortutako 8.5 puntuko igoera.

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

 Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg. Bozkak % Deleg.

STEILAS 52 19,40 3 118 31,64 7 49 14,63 3 219 22,44 13

LAB 99 36,94 5 161 43,16 9 119 35,52 6 379 38,83 20

ELA 38 14,18 2 47 12,60 3 147 43,88 8 232 23,77 13

CCOO 50 18,66 2 42 11,26 2 11 3,28 0 103 10,55 4

UGT 25 9,33 1 0 0,00 0 0,00 25 2,56 1

Txuri 1 0,37 0 0,00 1 0,30 2 0,20

Balio gabe 3 1,12 5 1,34 8 2,39 16 1,64

Guztira 268 100,00 373 100,00 335 100,00 976 100,00 51

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan, bere osotasunean, STEILAS indar nagusia izan 
da boto kopuruan, zerbitzuetako langile eta erlijioko irakasleen sektoreetan aurkeztu ez 
arren. Ordea, gehiengo honek ez du islarik ordezkari kopuruan indarrean dagoen sistema 
bidegabekoagatik. Horrela STEILAS-ek duela lau urte baino 12 delegatu gehiago lortu arren, 
beste sindikatu batzuk askoz boto gutxiagorekin ordezkari gehiago lortu dute.

Irakasleak Laboralak Zerbitzuak Erlijio Guztira

 Bozkak Deleg. Bozkak Deleg. Bozkak Deleg. Bozkak Deleg. Bozkak % Deleg.

STEILAS 4.314 45 219 13 0 0 0 0 4.533 34,58 58

LAB 3.028 30 379 20 221 11 0 0 3.628 27,67 61

ELA 2.296 22 232 13 216 12 113 9 2.857 21,79 56

CCOO 1.333 14 103 4 52 4 22 1 1.510 11,52 23

UGT 199 0 25 1 215 12 27 2 466 3,55 15

USO 55 0 0 0 0 0 61 3 116 0,88 3

Guztira 11.225 111 958 51 704 39 223 15 13.110 100,00 216

Zurekin Publikoari Tinko!
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hauteskunde sindikalak

EHU/UPV

STEILAS bigarren sindikatua da bai boto eta ordezkari kopuruan. Duela 4 urteko emaitzekin 
alderatuz 1. sindikatuarekiko aldea txikiagoa da. Aipagarriak dira AZP funtzionario sektorean 
lortutako emaitzak; 1. indarra da 7 delegaturekin. USO eta CGT AZP laboraletan aurkezteak 
STEILASi ordezkari bat galtzea ekarri dion arren, ez ditu inolaz ere lortutako emaitza onak 
lausotzen.

Irakasle 
Funtzionarioak

Irakasle 
Laboralak

AZP 
Funtzionarioak

AZP 
Laboralak

Guztira

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019

STEILAS 5 5 6 7 7 7 3 2 21 21

LAB 4 5 12 11 5 5 3 3 24 24

ELA 2 2 4 3 3 5 2 2 11 12

CCOO 10 9 3 4 3 2 3 1 19 16

UGT 4 2 2 2 5 4 6 5 17 13

Besteak 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Guztira 25 23 27 27 23 23 17 17 92 90

Gipuzkoako Haurreskolak Partzuergoa

Balorazioa nahiko positiboa da, alde batetik parte-hartzea oso handia izan delako eta bestetik 
bozka kopuruan STEILAS gehien igo den sindikatua izan delako, ia bost puntu. Nahiz eta 
oraindik ere LABek nagusitasuna izan, poliki-poliki bada ere, gauzak aldatzen doaz.

Horrela, STEILASek, ELAk bezala, delegatu bat gehiago lortu du.

Datorren urtean Araba eta Bizkaian izango dira hauteskundeak eta STEILASek Araban 
daukan indarra mantentzeaz gain Bizkaian emaitzak hobetzea espero du.

Delegatuak

Guztira % 2019 2015

STEILAS 96 22,43 4 3

LAB 282 65,89 11 13

ELA 46 10,75 2 1

Txuri 3 0,70

Baliogabe 1 0,23

Guztira 428 100,00 17 17
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hauteskunde sindikalak

Zurekin 
Publikoari 

Tinko!

STEILAS sindikatuak lortu duen gehiengoak ez du ordezkari kopuruen nagusitasuna ekarri. 
Zergatia bilatzen hasiz gero, hona hemen arrazoiak:

  Alde batetik Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako bi sektoreetan ez 
da aurkeztu (zerbitzuetako lan-legepeko langileen eta erlijio irakasleen 
sektoreetan), hauteskunde araudiak mesede egiten dien bi kolektiboetan 
alegia. Izan ere, ordezkariak aukeratzeko orduan, erlijio irakasleen artean 
15 boto nahikoak izan dira ordezkari bat lortzeko.

  Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle funtzionarioen artean 
berriz, 101 boto behar izan dira ordezkari bat izateko.

  Adierazgarria da STEILASek ordezkari berriak garestienak diren 
eremuetan eskuratu izana, irakasle funtzionarioen artean hain zuzen ere.

  Gauzak horrela, lasai asko esan dezakegu hauteskunde hauetan bozkatzera 
deituak izan diren sektore guztiak batuta STEILAS izan dela bozka gehien 
jaso duen sindikatua, beraz, lehen indarra.

Irak.-Hezitz.-Zerb.-Erl. Unibertsitatea Partzuergoa Gipuzkoa Guztira

 Bozkak Deleg. Bozkak Deleg. Bozkak Deleg. Bozkak Dif. STEILAS Deleg.

STEILAS 4.533 58 607 21 96 4 5.236 0 83

LAB 3.628 61 667 24 282 11 4.577 -659 96

ELA 2.857 56 371 12 46 2 3.274 -1.962 70

CCOO 1.510 23 384 16 0 0 1.894 -3.342 39

UGT 466 15 362 13 0 0 828 -4.408 28

Besteak 116 3 98 4 0 0 214 -5.022 7

Guztira 13.110 216 2.489 90 424 17 16.023 323

7
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Aplikazio hau abian jarri da ikasturte 
amaieran. Maiatzean eta ekainean pilo-
tajea egitea xedea da izandako alde onak 
eta txarrak 19/20ko ikasturtea hasi aurre-
tik aintzat hartzeko. Momentuz, salbues-
pen gisa, telefono-deiak egin daitezke 

ordezkapenak banatzeko. Aplikazio berri 
honek kontuan hartuko du jardunaldi mu-
rriztuetako lanpostuak norberaren etxetik 
50km baino urrunago badaude, eta ezetz 
esateko aukera mantentzen da.

irakasleak

En los próximos años entrará en vigor un sistema de estabilidad previo a las adjudicaciones 
telemáticas del periodo estival. De modo que si el puesto sigue libre, el contrato se prolongará 

después del 31 de agosto. Los puestos a fijar serán vacantes de curso escolar y una vez fijados/as, 
tras dos cursos, se puede renunciar. 

Hurrengo urteotan lanpostu hutsak betetzeko prozedura bat izango da, 
finkapen sistemaren oso antzekoa dena. Era honetan kontratuak 
ez lirateke abuztuaren 31n etengo.

Kontuan hartzekoak:

•  Derrigorrez finkatu ahal izango gara: 
jardunaldi osoko lanpostuak direnean.

•  Borondatez finkatu ahal izango gara: 
lanaldi murriztuak edo ezaugarri berezietako 
lanpostuak direnean.

Gogoratu: bi urtero uko egiteko aukera 
zabalduko da.

Ikastetxe batean pertsona bat baino gehiago finkatuta 
egon daitezke (ezaugarri bereko lanpostuetan). Titular 
bat bueltatuz gero edo lanpostu bat desagertuz gero, 
nola ebatziko da?

Kidego guztietan:
Ikastetxean jarraian daramatzan hilabeteko 4 puntu 
(10 x 4 =40 puntu) + ordezkoen zerrendan duen 
puntuazioa.

Egonkortasuna

Aurreikusitako egutegia

Prozesua: finkatutako lanpostua 
libre egonez gero, kontratuak 

aurrera jarraituko du. Bestela, betiko 
esleipena burutuko da.

Esleipena berdin beteko da eta 
ordezkoen posizioak hurrenkera 
zehaztuko du (aldaketarik ez). 

Prozedura arretaz egitea komeni 
da hurrengo ikasturtean ikastetxe 
batean egonkortuta jarraitu ahal 

izango baita.

Prozesua: finkatutako 
lanpostua libre egonez 

gero, kontratuak 
aurrera jarraituko 

du. Bestela, betiko 
esleipena burutuko da.

Esleipenak 
betiko lez 

izango dira.

Esleipena betiko lez beteko da eta 
ordezkoen posizioak hurrenkera 
zehaztuko du (aldaketarik ez). 

Prozedura arretaz egitea komeni 
da hurrengo ikasturtean ikastetxe 
batean egonkortuta jarraitu ahal 

izango baita.

Esleipenak betiko lez 
izango dira.

Esleipenak 
betiko lez 

izango dira.

Lehen hezkuntzako kidegoan

Gainontzeko kidegoetan

2019 2020 2021 2022
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irakasleak

Seguruenik, gehinentzat, etapa eze zaguna da. 
Edo, akaso, lasaia izatearen ospeduna, hezkuntzako 
besteekin alderatuta.

Euskadiko Autonomi Erkidegoak 30 Helduen 
Hezkuntza Ikastetxe (HHI) eta 600 irakasle inguru 
ditu egun.

Gehienak udalen edo herritarren eskariz sortu ziren 
(lehenak duela 35-40 urte) helburu argi batekin: 
populazioaren alfabetatzea eta oinarrizko titulua 
(garaiko OHOko Eskola Graduatua) eskuratzea.

Gizartea eta ingurua aldatzen doan neurrian, 
hezkuntza ere aldatzen eta egokitzen doa eta eska-
kizun eta beharrizan berriei erantzun behar, oinarriz-
ko eta hasierako helburuak alboan utzi gabe: goiko 
ikasmailetara (lanbide heziketa, unibertsitatea) sar-
tzeko frogak prestatzeko ikastaroak, hizkuntzetan 
(euskara, ingelera, frantsesa) edo informatikan has-
tapenak beren ikaste-sasoian aukerarik ez zutenen-
tzat. Pertsona migratzaileak gero eta gehiago dira 
gurean ere, eta haien hizkuntza premiei erantzun be-
har gaztelania eta euskara klaseak antolatzen.

Badirudi Hezkuntza Sailari ez zaiola interesatzen 
Helduen Hezkuntza (HH), bere ardurapekoa ez 
balitz bezala tratatzen baitu. Ez dauka leku finko eta 
zehatza sailaren organigraman: behin Berriztatzeko 
zuzendaritzan, behin Lanbide Heziketan, behin 
Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaritzan, orain 
Ikastetxe eta Plangintza zuzendaritzan… ez daki zer 
den edo zertarako dagoen, leku orotan molestatu 
egiten du, zoritxarreko herentzian utzitako traste bat 
besterik ez. Matrikulazio aldian ez du inoiz publizitate 
eta prestijiatze kanpainarik egin, gainerako etapekin 
egiten den moduan.

Orain bi urte (2017), eta Parlamentuan onartutako 
proposamen bati erantzunez, lan talde bat sortu zen 
HHIko zuzendariz eta Sailaren arduradunez osatua. 
Presaka landu, sortu eta onartu zuen dokumentua 
bat, sailburuorde andreak 2017ko irailean, kurtso 
hasieran, aurkeztu ziena HHIko zuzendariei 
Dokumentu hau abiapuntua izan behar zen etaparen 
azterketa eta HHrako Plangintza Integral bat 

Helduen Hezkuntza (HH/EPA): 
Txikitu, murriztu
eta hotz zerbitu

diseinatzeko. Ados ginen alde biak. Baina… beste 
berririk ez ikasturte osoan. Hezkuntza Saila geldi 
eta mutu, “missing”. Gerora esan digute ez zegoela 
sinatuta. Beste dokumentu bat baino ez zela. Eusko 
Jaurlaritzaren ikurra badauka goiburuan, gehiagorik 
behar?

2018ko uztailaren erdialdean, eta aurretik ezer 
informatu eta abisatu barik, anestesiarik gabe, 
ikastetxeei Ikasturtea Antolatzeko Ebazpena helarazi 
zi tzaien. Ebazpen honek sakoneko aldaketak 
zekartzan aurreko urteetako ebazpenekin alderatuta, 
Arautu Gabeko Prestakuntza programei dagokiena 
bereziki, hauen eskaintza guztiz murriztuz. Programa 
hauen helburu nagusia etengabeko ikaskuntza 
bultzatzea eta sustatzea da, eta ez titulua lortzea 
(Graduatu Titulua). Bertan matrikulatzen den jende 

Helduen Hezkuntzak badu non 
lan egin, baina berezko dituen 

arloak murrizten eta kentzen 
ari diren bitartean lan eremu 

berrietarako ateak ixten zaizkio, 
negozio pribatuen mesedean.
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gehiena bere ikas-sasoian hainbat arlotan (euskara, 
ingelesa, informatika…) aukerarik izan ez duen populazioa 
da. Edo bere ezagutzak eguneratu eta berritu nahi dituena. 
Aktibo eta baliagarria izaten jarraitu nahi duen jendea.

2019ko urrian, sailburuordeak jakinarazi zigun Helduentzako 
Oinarrizko Hezkuntzako Dekretua prestazen ari zirela, 
Heziberri dekretuari egokitua. Dekretu berri honek HHren 
arlo bat baino ez du jorratzen: eskaintza Arautua (Titulua). 
Funtsezkoa eta garrantzitsua bada, nola ez, albora uzten du 
HHko beste arlo zabal eta garrantzitsu bat: Arautu Gabeko 
Prestakuntza Programak (hezkuntza ez-formala). Zentroek 
egindako ekarpenetatik ea deus ez da jaso. Hutsaren 
hurrengoa erantzuna.

Hortaz kanpo badira beste lan eremuak HHk gauzatu 
ditzakeenak: lan mundurako Profesionaltasun Ziurtagi-
rientzako oinarrizko gaitasunak prestatu eta horien erre-
konozimendua jaso, estatuko beste Autonomi Erkidego 
batzuetan badagoena. Atzerritarrentzako Nazionalitate 
Froga prestatzeko eta ebaluatzeko errekonozimendua… 
Hau dena entitate pribatuen eskuetan uzten da.

Helduen Hezkuntzak badu non lan egin, baina berezko 
dituen arloak murrizten eta kentzen ari diren bitartean lan 
eremu berrietarako ateak ixten zaizkio, negozio pribatuen 
mesedean.

Administrazio eta arduradun publikoek sarri aipatzen 
dute ikastearen onuraz (“bizitza osoan zehar ikasi”), 
ezagutzaren gizartean bizi omen gara, aktiboak mantendu 
behar… Baina, badirudi, hori sektore konkretu bati 
zuzenduta dagoela: aurretik ikasketak dituena eta 
ordaindu ahal duenarentzat.

Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan zerbait egiaztatu 
ahal bada bertan dagoen bizitasuna eta gizartearentzat 
aberasgarri eta emankorra den dinamika dugu. Bertan 
egoera, adin eta jatorri ezberdinetako pertsonak elkartzen 
dira, leku eta denbora komunak partekatzen dituzte. Egun 
hain partzelatuta, banatuta eta mugatuta dagoen gizarte 
honetan, HH ikastetxeetan bazterketa eta marjinazioaren 
kontrako dinamikak sortzen eta indartzen dira.

Argi eta ozen esan eta aldarrikatu behar dugu zein den gure 
egitekoa, gure hezkuntza eredua eta zeren eta noren alde ari 
garen. Guk ez badugu egiten, jai! •

El Departamento de Educación lleva 
tiempo intentando reducir los Centros  
de Educación de Personas Adultas (CEPA). 
Ya no tiene la necesidad de hace unos 
años de reubicar a profesorado sin perfil 
lingüístico y pretende llevar a cabo un ERE, 
restringiendo y limitando las posibilidades 
de desarrollo de su trabajo, desviando  
la oferta educativa de los mismos a 
entidades privadas. Pretende reducir su 
función a la expedición de títulos para la 
población que no los obtuvo en su etapa 
escolar…  y poco más. Siendo esta una 
labor básica y fundamental de los CEPA, 
también deben de ser, y hoy lo son, 
unos espacios de inclusión, formado por 
personas que no han gozado de otras 
oportunidades (por trabajo, familia, 
situación económica...) o que desean 
seguir siendo activas y participativas en 
esta sociedad y no quieren ser expulsadas 
ni excluidas de estas oportunidades que 
muchas han ayudado a crear.

irakasleak
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laboralak

postu bat (hau da, ofizioz ez zaie 
esleituko).

Prozesu telematikoan langile 
bakoitzak bere aukeraketa gau-
zatzeko, hiru eguneko epea izan-
go du (abuztuaren 21etik (9.00), 
abuztuaren 23ra (15.00)); esleipen 
telematikoaren prozesua esleipen 
presentzialarena baino luzeagoa 
(ebazpenaren epea, erreklamazio 
epea, erreklamazio ebazpena...) 
izango da. Horregatik, eta abuz-
tuaren 30ean jada lanpostuak ba-
natuta egon behar direnez, data 
hauek ezin dira mugitu.

Ulertzen ditugu, langile batzuek 
aurreikusi ditzakezuen eragoz-
penak; oporretan egotea, prozesu 
berria izatea… Baina kontuan izan, 
presentzialak ez direnez, edonon 
egon zaitezketeela gauzatzeko 
momentuan eta ez duzuela eraba-
kia momentuan bertan hartu be-
har. Aldaketak, beti zailak izaten 
dira, baina kasu honetan, etorki-
zunean langileentzako askoz ere 

Adi egon! 
Telematikoak badatoz!

Pasa den ikasturtean bertan
behera gelditu baziren ere, 
aurten badirudi hezitzaile 
ordezkoen esleipenak telematikoak 
izango direla. Azken aste etan, 
Hezkuntza Saila eta sindikatuok 
hainbatetan elkartu gara prozesu 
honen inguruko zehaztapenak 
jorratzeko.

Dakizuenez, kolektibo guztiak ez 
daude egoera berdinean eta
STEILASetik ahalegindu gara Zei-
nu Hizkuntzako Interpreteen es-
leipena presentziala manten tzen, 
atenditzen dituzten ikasleak, oro har, 
ziklo formatiboetan ma trikulatuak 
egoten baitira. Kontuan hartuta 
matrikulazio epea, uztailaren 17an 
hasten dela, zailtasunak aurreikus-
ten genituen data hau etan modu 
eraginkor batean gauza tzeko. Hala 
ere, Administrazioak ez du aukera 
hori eman eta telematikoak izango 
direla mantentzen da.

Uztaileko bigarren hamabostaldian, 
prozesuari hasiera ematen dion 
ebazpena argitaratuko da, eta ber-
tan, parte hartzeko puntuazioa ar-
gitaratzeaz gain, esleitu beharreko 
lanpostuen zerrenda ere argitara-
tuko da.

Hamabostadi horretan, birbarema-
zio prozesu (5 egunekoa gutxi gora 
behera) berezia ere zabalduko da; 
ordezkogaiaren fitxan aldaketak 
egiteko, hain zuzen ere. Beti ere, 
kontuan hartuta, aldaketa horiek 
esleipen telematikorako bakarrik 
baliogarriak izango direla. Hau da, 
irailaren 1etik aurrera, apirileko bir-
baremazioan egindako hautaketa 
jarriko da berriro indarrean.

Gogoan izan, telematikoetan, lan-
gileek beraien borondatez parte 
hartzeko aukera izango dutela, 
nahiz eta eskatutako puntuazioa 
ez izan. Ordezko hauei, beraiek 
aukeratutako ikastetxea bakarrik 
esleituko zaie; inola ere ez zaie 
esleituko aukeratu ez duten lan-

erosoagoa izan daitekeela pen-
tsatzen dugu.

Bestalde, aurreratzen dizuegu, 
ikasturte bukaeran gure egoitze-
tan nolabaiteko hitzaldiak anto-
latuko ditugula, halaber, honen 
inguruko informazioa partekatze-
ko. Agian, hurrengo urteetan ez 
dira beharrezkoak, baina kontuan 
izanda aurten gauza berria dela, 
baliogarria izan daitekeela uste 
dugu. Honen inguruko informa-
zioa, aurrerago bidaliko dizuegu. •

Parece que este año sí que sí, 
nos llegan las adjudicaciones 
telemáticas. Se publicarán,  
durante la segunda semana de 
julio tanto la puntuación mínima 
para participar con carácter 
obligatorio, como los puestos a 
adjudicar. Recuerda que este año 
hay muchas novedades: podrán 
participar con carácter voluntario 
las personas que no lleguen a la 
puntuación mínima, no se podrá 
renunciar a los puestos de media 
jornada adjudicados aunque se 
encuentren a más de 50 km del 
domicilio… También en esas 
fechas se abrirá un plazo para 
hacer modificaciones en jornada, 
territorio y destino (circunscripcion 
del puesto). Se abrirá el proceso 
con fecha de 21 de agosto y, 
permanecerá abierto hasta  
el día 23. ¡Ánimo! Sabemos 
que todos los cambios implican 
dificultades pero, a largo plazo, 
entendemos que se trata de un 
cambio que supondrá más ventajas 
que inconvenientes. Tenemos 
intención de organizar charlas 
informativas a final de curso, 
os mantendremos informadas.



Ikasturte hasiera gazi gozoa zela aipatzen 
genuen bere momentuan, eta zoritxarrez ikasturte 
bukaera  epe laburrean ikusten dugu eta sentsazio 
berdina antzematen dugula aitortu behar dugu. 
Aldaketa esanguratsu eta beharrezko batzuk egon 
dira, zalantza barik sektorearen onerako izan direnak. 
Kolektibo batzuen ordainsarien homologazioa, 
lanaldian egon diren aldaketak, garraio gehienak 
desagertu dira… Baina gauza asko faltan ditugu 
oraindik. Izan ere, Administrazioak, pasa den 
ikasturtean, beste puntu batzuk negoziatzen hasteko 
konpromisoa hartu zuen. Puntu horiek ezagutzen 
dituzue jada, ordezkoen udaren puntuaketa eta 
adinagatiko arreta zuzeneko orduen murrizketa, 
besteak beste. Aipatzekoa da, irakasleek bi puntu 
horiek onartuta dituztela dagoeneko. Horrez gain, 
ikasturte honen hasieran, Pertsonal Kudeaketako 
Zuzendariak, gure sektoreko kolektibo guztien 
funtzioen berrikusketa bat egiteko konpromisoa ere 
hartu zuen…

Kurtsoaren amaieran gaude, eta ez 
lehenengo bi puntuen, ez berrikusketaren berririk 
ez dugu izan. Gainera, Sailak Lan Hitzarmenean 
moldaketak egin nahi ditu pasa den ikasturtean 
sinatutakoa gehitzeko. Beraz, atera ahal dugun 
ondorioa zera da; departamentuak ezer negoziatzeko 
asmorik ez duela. STEILASetik honen aurrean, ez 
gara  isilik geratuko, inondik inora ere; eta horrela 
adierazi diogu Administrazioari.

Espero dugu, jarrera aldaketaren bat egotea, 
eta apurka apurka falta zaizkigun hainbat gauza 
negoziatzen hastea… Gu behintzat, horretan ari gara, 
TINKO!! •

laboralak

Haurreskolak Partzuergoak 
2003an zabaldu zenetik izan 
duen bilakaera aztertzen 
badugu, inork imajinatu 
ahal ez zuen puntu batetara 
iritsi dela esan genezake, 
ziurtasun osoz. 16 urte 
geroago, izaera anitzeko 
ia 240 haurreskola izatera 
heldu gara. Anitzak gara 
izaeran, eta anitzak gara 
beharretan, nola ez.

Izan ere, gure kale, auzo, herri eta hirietan saka-
banatuta dugun haurreskola bakoitzak urte guz-
ti hauetan ibilbide propioa izan du, ezinbestean, 
inguratzen duen kontestu sozio-ekonomikoak 
baldintzatuta, besteak beste. Era berean, ezin 
dugu ahaztu 2007-2008 ikasturtetik aurrera 
mundu mailako botere politiko eta ekonomi-
koek sortutako krisi ekonomikoaren ondorioen 
eragina gurean.

Haurreskolak Partzuergoan urte guzti hauetan 
lanean aritu garenok, eta urte askotan lanean 
jarraitu nahi dugunok, bilakaera horren testigu 
izan gara. Handitasun guztiarekin inauguratu-
tako haurreskola askotan itxaron zerrendak ego-
tetik 2 eta 3 gela itxita izatera pasa dira, ikastur-
te gutxitan. Beste batzuk, berriz, bide horretan 
aurkitutako trabak saihestu, gainditu eta beste-
lako ibilbidea izatea lortu dute.

Denbora guzti honetan ez dira gutxi izan ku-
deatu behar izan ditugun aldarrikapen eta bo-
rrokak. 0-tik sortu zen Haurreskolak Partzuer-
goa 2003an, eta urtez urte eraikitzen joan behar 

Non daude
gure negoziazioak?
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haurreskolak partzuergoa

Partzuergoan 
erabaki ausartak hartzeko garaia

izan den errealitatea izan da gurea. Hartutako 
erabakiak hartuta, gaur egun dena izatera hel-
du da enpresa. Erabaki horiek hasieratik gaizki 
planteatuta zeuden elementuak konpontzeko 
nahiarekin hartu izan dira, partxeak askotan, 
beharrezkoa zen erabakia hartu beharrean.

Dena den, errealitate horren eraikuntza ez da 
bukatu. Haurreskolak Partzuergoa euskal jen-
dartean dagoeneko oso errotuta dagoen ezin-
besteko elementua da. Eta ezinbestekoa denez, 
bere etorkizuna bermatu egin behar da. Honen 
guztiaren aurrean, uste dugu zenbait erabaki au-
sart hartzeko garaia iritsi dela.

Azken finean, Haurreskolak Partzuergoaren 
eguneroko errealitatea haurren matrikulazioak 
baldintzatzen du. Azken urteetan jaiotza tasak 
izan duen beheranzko joera nabarmena izan da 
(gainera, horrela jarraituko duela baieztatzen 
dute azterketa guztiek). Aldagai honek, jaiotza 
tasak hain zuzen ere, Hezkuntzaren etorkizu-
na baldintzatuko du, ez bakarrik Haurreskolak 
Partzuergoarena. Are gehiago esatera ausartu 
gaitezke: Hezkuntza publikoaren etorkizuna da 
jokoan dagoena, oinarrian.

Urteak daramatzagu Hezkuntza Sailaren eta 
hainbat udaletxeren aldetik 0-3 urte tartea es-
kaintzen duen Hezkuntza eredu pribatuak ja-
sotzen dituen diru laguntza publikoak salatzen. 
Laguntza hauek Haurreskolak Partzuergoaren 
bidea baldintzatu egiten dute. 2017-2018 ikas-
turteko diru-laguntzak aurkezteko Eusko Jaurla-
ritzak egin zuen prentsaurrekoan, Josu Erkoreka 
bozeramailearen hitzak hauek izan ziren: “Hau-
rreskolak Partzuergoaren eskaintza osatzen 
dute eskola hauek”. Momentu horretan, Hau-
rreskolak Partzuergoak eskaintzen zituen plazen 
erdia hutsik zegoen. Orduan, zer da eskola pri-
batu hauek osatzen dutena? Haurreskolak Par-
tzuergoaren eskaintza, ala beste zerbait?

Soberan dakigu Eusko Jaurlaritza osatzen duten 
alderdi politikoen (EAJ eta PSE) apustua zein 

den. Alegia, eredu publikoa eta eredu pribatua-
ren arteko “orekan”, eredu pribatua lehenestea. 
Eta, zoritxarrez, Eusko Jaurlaritza osatzen ez du-
ten bestelako alderdi politikoek ere arazo larriak 
dituzte hezkuntza eredu publikoaren aldeko 
apustu nabarmena egiteko.

Beraz, Haurreskolak Partzuergoa Euskal 
Hezkuntzaren pastelean beste kaltetu bat da. 
2018an, EH Bilduk eginiko eskaera zuzenari 
erantzuten, Eusko Legebiltzarrak Haurresko-
lak Partzuergoaren doakotasuna onartu zuen 
18.000 € baino gutxiagoko errenta duten fami-
lientzat (Hezkuntza Sailburuaren iritziaren kon-
tra). Neurri guztiz mugatua da, eskaintzen du-
gun zerbitzua erabiltzen duten familien % 10era 
ere ez baita iristen bere eragina. Gainontzeko 
familiek, orain arteko kuota altuak ordaintzen 
jarraitzen dute. Kuota sistema bidegabe honen 
ondorioz, Haurreskolak Partzuergoak eskain-
tzen duen zerbitzua klase ertain-altuko familien 
eskura besterik ez dago. Eta zerbitzu publikoa 
baldin bagara, honek ezin du horrela jarraitu.

Haurreskolak Partzuergoaren etorkizunari oi-
narri sendoak jartzeko momentua da. Doako-
tasunean aurrerapausoak ematen jarraitzeko 
momentua da. Haurreskolak Partzuergoa Eus-
kal Hezkuntza Sistema Publikoan integratzeko 
momentua da: eredu publiko integrala, anitza, 
unibertsala, euskalduna, doakoa, inklusiboa, 
kalitatezkoa eta feministaren aldeko apustu 
garbia egiteko momentua. Bihurtu dezagun 
Haurreskolak Partzuergoa Euskal Eskola Pu-
blikoko lehen urratsa eta eraiki dezagun nahi 
dugun Hezkuntza.

Lerro hauen bitartez Eusko Legebiltzarra osatzen 
duten alderdi politiko guztiei dei egiten diegu 
hori guztia posible egiteko behar diren pausoak 
ematen has daitezen, ausartak izan daitezen eta 
inolako konpleju gabe Euskal Hezkuntza Sis-
tema Publiko Integralaren alde lanean jar dai-
tezen. Nahi izanez gero, posible delako. •
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nafarroa

Nafarroan kontratazio zerrenden kudeaketa eta opo-
sizioa bereizita egon ziren 2007ra arte eta urtero ze-
rrendak birbarematzen ziren. Orduko Hezkun tzako 
kon tseilari Carlos Pérez-Nievasek (garai hartan CDN-
koa zen eta, orain, Ciudadanos alderdiaren koordina-
tzailea Nafarroan) lehentasunezko zerrendak inpo-
satu zituen, hau da oposizio gaindi tzen dutenek eta 
funtzionario lanpostua lortzen ez dutenek lehenta-
suna dute kontrataziorako. Bada, PPren gobernupe-
ko autonomien eredua imitatu besterik ez zuen egin 
politikari horrek.

2016an beste araudi bat ezarri zen, Geroa Bai gober-
nuan zela, eta horretan lehentasunezko zerrendak 
bertan behera gelditu ziren. 2017ko apirilean Maria 
Solana hezkuntza kontseilaria izendatu zuten eta 
berehala hasi zen erabiltzen STEILASek sortutako 
zerrenda integratuaren kontzeptua. Baina 2017an 
lehertu zen Nafarroako Podemos-en krisia eta, aldi 
berean, epai batek 2016ko kontratazio araudia par-
tzialki indargabetu zuen eta Nafarroako Parlamen-
tuan lege euskarafobiko bat onartu zen gaztelaniazko 
eta euskarazko oposizioen arteko bereizkeria legez 
bermatzeko.

Ziur aski, Geroa Baik ikusi zuen hurrengo legegintzal-
dian boterean jarraitzeko PSN-PSOEren laguntza be-
harko zuela, eta aipatutako epaia eta Parlamentuko 
lege euskarafobikoa aitzaki jarri zituzten oposizioa 
eta kontratazio zerrendak berriz ere lotzeko, esanez 
beste erremediorik ez zutela, baina helburua zen 
sozialistek onartzeko moduko araudi bat sortzea. 
Hala ere, oposizioa eta kontratazio zerrenda ez uz-
tartzea legezkoa da erabat, eta zenbait autonomia 
erkidegotan halaxe egiten dute, besteak beste EAEn. 
Bidenabar, oposizioan erabili beharreko sistema eus-
karafobikoa ez da nahitaez izan behar kontratazio ze-
rrenden legedian.

Hortaz, Maria Solana oso denbora laburrean igaro zen 
zerrenda integratuaz mintzatzetik lehentasunezko 
zerrendak ezartzera, espezialitatetan eta hizkun-
tzatan desintegratutako sistema indartuta. Gainera, 
ustezko berdintasunaren izenean, posible egin dute 
oposizioko espezialitate guztietara aurkeztea, bai 
euskarazkoetan, bai gaztelaniazkoetan. Horrela eratu 

Gezurrak, boterea eta Nafarroko 
kontratazio zerrenden araudia

dute Nafarroan inoiz egon den araudirik txarrena eta, 
gainera, mahai sektorialean onartu zena sindikatu 
guztien aurkako botoarekin.

Araudiaren ondorio negatiboak begi-bistakoak dira: 
milaka irakasle dihardute oposizioak presta tzen, 
ez funtzionario lanpostu bat lortzeko, hurrengo 
ikasturtean lana izateko baizik. Horrek estres maila 
handia eragiten die eta laneko bajak nabarmen 
ugaritzen dira; zail egiten da Haur eta Lehen 
Hezkuntzan ordezkoak bilatzea, nahiz eta kontratazio 
zerrendetan irakasleak egon (epe laburrean eta 
ertainean nahiago dute oposiziorako ikasi eta ez 
ordezkapen kontratu bat hartu); eta, orobat, pertsona 
asko espezialitate batera baino gehiagora aurkezten 
dira, zerrendetan egoteko. Beraz, epaimahai kopurua 
izugarri handi tzen da eta oposizioaren garapenari 
alferrikako nahasmendua baino ez dakarkio.

Gerora ikusiko ditugu zein izan diren hauteskundeen 
emaitzak eta nola osatuko den gobernua, baina 
ezinbestekoa da hain kaltegarria den sistema 
bertan behera uztea behingoz eta langile guztien 
mesederako foru agindu berria negoziatzea. •



Maila teorikoan errespetagarria bada ere, intentzio 
onez beteriko plangintza da, eta ondo dakigu 
intentzio eta borondate hutsean oinarrituriko lanek 
zein etorkizun duten. Hala ere, ez dago aurrekonturik 
proiektu horien barruan. Adibidez, proiektuetarako 
behar den materiala (fotokopiak, liburuak, ipuinak, 
aldizkariak, kartulinak...), erosi nahi bada, eskolako 
materialaren aurrekontutik atera behar da. Eta zer 
gertatzen da diruz estu dauden ikastetxe publikoekin? 
Zein da lehentasuna, Berdintasun Ba tzordeko 
materiala erostea ala adibidez testu liburuak? Egoera 
hau uste baino ohikoagoa da.

Hala ere, Hezkidetza planean sartuta dauden 
ikastetxe kontzertatuek badute diru partida jakin 
bat hezkidetza-plana garatzeko baina ez lan 
saiorik. I.hezkidetza-planean egon diren Hezkuntza 
publikoko eskola edo institutuetan, ordea, 
lehenengo 3 urteetan, 3 lan ordu edo 5 lan saio eman 
zituen Hezkuntza Sailak, baina dirurik ez. 3 urteak 
igarota Hezkidetza Plana ikastetxearen curriculum 
proiektuko parte izatera pasatzen zen, eta lan 
orduak desagertzen ziren. II. Planean ordu jakin 
horiek jardunaldi erdi bat izatera pasatu dira, askoz 
egokiagoa ikastetxe batean ganorazko Berdintasun 
Plana diseinatu eta garatzeko. Baina zer gertatzen 
da oraingoan? Urtebeterako baino ez dela. 94 
Ikastetxe publiko zein pribatuk egin dute eskaera, 
eta 50 ikastetxeri baino ez diete esleitu EAE osoan. 
Ikastetxe hauen artean, publikoak eta pribatuak 
daude, Lehen zein Bigarren Hezkuntzakoak.

Berdintasun arduradunaren izen  dapena horrela egiten 
da ebazpenaren arabera: “Langile finkoa, ikastetxea 
ondo ezagu tzen duena, sentsibilizatuta dagoena 
eta prozesua dinamiza tzeko, koordinatzeko eta buru 
izateko gaitasunak dituena”. Askotan, dena den, 
jardunaldia osatzeko erabil tzen dira orduok, eta maiz 
ez da lehentasunezko irizpidea izaten sentsibilitate, 
formazio edo gaitasuna daukanak hartzea ardura hori.

II. Hezkidetza plana
Intentzioz beteriko  
deklarazioa baino ez

Orain arte ez dugu hezkidetzako oinarrizko 
formakuntzarik izan unibertsitateko ikasketetan, 
borondatezkoa zen honen inguruko formazioa. 
Irakasle eskolan genero ikuspegia ikasgaietan 
zeharka txertatuta egon behar izan da hezkidetza, 
baina pedagogia feministako ikasgairik ez da 
derrigorrezkoa izan. Hautazko ikasgairen bat eskaini 
izan da genero ikuspegian trebatzen zuena, eta aukera 
askeko kredituak osa tzeko hezkidetzako ikastaro eta 
hitzaldiek ere balio dute. EHUko Berdintasunerako 
III.planean gradu guztietan teoria feminista ikasgaia 
hautazkoa izango da, 6 kreditutakoa, 2022 urtea 
baino lehen jarriko da martxan.

Irakasle garaian antzekoa gertatzen da. Prest Gara 
programan eskaintza zabala dago pedagogia femi-
nistan sakontzeko, baina langilearen sentsibilitate 
eta interesaren menpe geratzen da ikastaro horietan 
parte hartzea.

STEILASeko emakume idazkaritzatik guztiz beha-
rrezkoa dela iruditzen zaigu benetako ahalegin eta 
inbertsioa egitea irakaskuntzan heteropatriarkatuari 
mo du eraginkorrean aurre egiteko eta jendarte inklu-
siboagoa lortzeko. Horretarako ezinbestekoak ikus-
ten ditugu honako neurriok:

1.  Haurreskola, eskola eta institutu guztiek 
berdintasun arduraduna izatea berdintasun 
batzordea dinamizatzeko eta hezkidetza 
plana aurrera eramateko.

2.  Berdintasun planak aurrekontu jakin batez 
hornitzea.

3.  Irakaslegoa pedagogia femi nistan trebatzea 
formazio saioetan.

4.  Unibertsitatean ikasgai tron kaletan sartzea 
teoria feminista ikasgaia.•

EAEko Hezkuntza Sailak II. Hezkidetza-Plana 
aurkeztu digu ikasturte honetan. Ohikoa den 
bezala gure iritzi eta ekarpenak entzun gabe 
plana diseinatu dute 2019-2023 bitarterako.

emakume idazkaritza
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Komuna...  
Komuna soilik?

Komuna... 

Komuna, aizu. Txiza larriak jota zaudenean 
batekin topo egitea bezalako sentsaziorik, gu-
txi. Neskak, mutilak. Gurpildun aulkiak, aparte. 
Zeren, horiek, ez dute generorik, ez dute sexu-
rik. Haurra zeinek eta non aldatu behar duen 
ere, ondo adierazita, badaezpada. Ateek iku-
rrik ez badituzte, zalantzak. Non sartuko naiz? 
Asmatuko ote dut? Komuneko lanak bukatuta, 
inor ez dadila itxoiten egon, behintzat. Okerre-
ko komunean sartu zara. Nola? A ze lotsa. Eta, 
krisketa? Zutik. Eserita. A ze nazka. Ate bakarra 
badago, komun bakarra, berdin da. Baina, me-
sedez, libre egoteko!

Horiek guztiak komunaren inguruan burura 
etortzen zaizkigun pentsamendu batzuk besterik 
ez dira. Beste asko izan daitezke, zerrenda bat 
egiten hasten bagara. Izan ere, komuna hain 
da elementu ohikoa gure egunerokotasunean 
(etxean, lanean, kalean...), horrelako ekin guztiok 
sentitu gaitezkeela identifikatuta.

Honenbestez, gure gizarte garatu honetan, 
komuna oso barneratuta dugun ohiko ele-
mentua da. Egunero hainbatetan erabiltzen 
dugu. Baina, komuneko lanak egiteko balio 
izateaz gain, ba al du bestelako funtziorik? 
Elementu neutroa, intentziorik gabekoa da, 
ala inguratzen gaituen sistema bitarrak bere 
helburu nagusienetako bat lortzeko behar 
duen ezinbesteko elementuetako bat? Inoiz 
planteatu al diozu galdera hori zeure buruari?

Beste behin ere, sistema. Gizartea bitan 
banatzen duena. Arrosa eta urdina. Neskak eta 
mutilak. Zutik eta eserita. Garbia eta zikina. 
Ikusi daitekeena eta ezkutatu behar dena. 
Haurrak aldatzeko espazioa bai, horrelako 
espaziorik ez.

Ah, bai! Gurpildun aulkiak. Sistemak pertsona 
hauei generoa ukatu egiten die, sexurako 
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eskubidea ukatzen dien bezala, sistematikoki. 
Pertsona hauen kasuan, beraien ezaugarri hori 
jartzen da bestelako sailkapen baten gainetik, 
ez baitio besterik aitortzen.

Gainera, sistema horrek, estrukturalki, berarekin 
bat egiten ez duen genero adierazpenak 
zuzenean ukatu egiten ditu. Zer gertatzen da 
nire genero identitateak, trans* identitateak, 
ez badu bat egiten sistemak aukeran eman 
dizkidan ate horiekin? Zer gertatzen da ate 
horien aurrean jarrita ez badakit zein den nire 
atea? Zer gertatzen da sistemak parez pare jarri 
dizkidan ate horietan nirea ez badago? Batean 
sartzen banaiz, gaizki; bestera banoa, okerrago, 
agian. Azken finean, sistema bitar itxi eta itsuak 
ez du nahi arrosa edo urdinean klasifikatu ezin 
duen elementurik.

Komunak, komun publikoak, generoaren 
eraikuntzaren baliabide perfektua dira. Eta 
banaketa hau txiki-txikitatik hasten da gure 
haurreskola eta eskoletan. Haur Hezkuntzako 
haurrek segituan ikasten dute zutik edo eserita 
egin behar dutela txiza. Ikasi baino, hori 
horrela izan behar dela irakatsi egiten diegu. 
Haurreskolan, hitz egiten ikasi orduko, gure 
haurrek badakite neskak edo mutilak direla. 
Eta ezberdina dela bat edo bestea izatea. 
Ezberdin hitz egiten diegula bat edo bestea 
izatearen arabera. Ezberdin tratatuko ditugula 
bat edo bestea izatearen arabera. Ezetz? Bada, 
geratu zaitez momentu batean eta behatu. 
Behatu zaitez zu, zure hitzak, zure jarrera; 
behatu itzazu zure lankideak.

Horrela eraikitzen da generoa, txikitatik. 
Horrela erakusten da generoa, txikitatik. Eta 
horregatik da hain zaila generoaren zurrunbilo 
geldiezin hori geratzea, barru-barruan dugun 
eraikuntza sozio-kulturala zalantzan jartzea 
pentsaezina egiten baitzaigu. Pentsatu al duzu 

inoiz egunero zenbatetan sailkatzen duzun 
zeure burua edo zeure ikasleena neska edo 
mutil bezala komunera joan behar zaren edo 
diren bakoitzean edo zerrenda bat egiten duzu 
bakoitzean?

Hezkuntzak eta hezkuntzan lan egiten dugun 
pertsonok, generoaren eraikuntzaren inguruan 
oraindik asko dugu aldatzeko, hausnartzeko 
eta deseraikitzeko. Honen guztiaren inguruan 
hausnartzera gonbidatu nahi zaituztegu lerro 
hauen bitartez. Era berean, galdera honi 
erantzuna ematera ere animatzen zaituztegu: 
zure jardunean, egunerokoan, ikasleengan 
generoaren eraikuntza erreproduzitu eta 
sustatu egiten duzu ala ikasleak aske garatu 
daitezen lan egiten duzu? •
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Lan osasunaren egoerak txarrera egin du 
azken urteetan

Langileriaren osasunari lotutako 
lan baldintzek okerrera egin dutela 
salatu beharrean gaude: 
azken urteotan, lan-ezbeharren 
zein lanbide-gaixotasunen indizeek 
gora egin dute.

Egungo osasun eta lan-osasun arloko ereduaz 
bestelako bideak garatu behar ditugu, jendearen 
bizitza eta osasuna erdigunean jarriko dituen ere-
du berri bat garatuz. Azkenengo urteetan goraka-
da itzela eman dute hildakoen kopuruak eta hau 
ezin dugu onartu. Istripu horien atzean lan baldin-
tzen prekarietatea dago: formakuntza falta, gehi-
egizko lan erritmoa, azpikontraten erabilpena, lan 
gainkargak... Istripuak saihesteko neurri zuzen-
tzaile eraginkorrak behar dira lanpostu guztietan, 
legea hobetu eta berau betearazi. Horregatik, 
enpresa zein administrazioei lan baldintza egoki-
etan lan egiteko eskubideak exijitu behar dizkiegu.

lan osasuna

Tenemos que denunciar que las 
condiciones de salud y seguridad en 
los centros de trabajo han empeorado 
en los últimos años. Tenemos que abrir 
nuevas vías de lucha que nos pemitan 
poner la vida y la salud de las personas 
en el centro.

“2017an 54 hildako 
egon ziren eta 2018an 68, 

eta 2019an 23 jadanik”

Laneko heriotzak izeberg-aren gailurra besterik 
ez dira, horrez gain, ehunka lan istripu larri 
gertatzen dira betirako zauriak uzten dituztenak, 
eta hor daude arrisku psiko-sozialak ere; estresa, 
jazarpena..., baita laneko gaixotasunak ere, nahiz 
eta inork ez dituen aintzatetsi nahi.

Irakaskuntza Publikoan administrazioak ez gaitu 
bilera bakar batera ere deitu ikasturtea hasi de-
netik, nahiz eta legez hiruhilabetero egin beharko 
liratekeen. Badakigu lan osasunari lotutako ara-
zoak daudela ikas tetxeetan: estresa, jazarpena... 
baina ba dirudi langileon ordezkariokin ez dituz-
tela nahi elkarbanatu arazoak irtenbideak denon 
artean bilatzeko.

Estatistikek eta prebentzio sistema guztiek ikus-
puntu androzentrikoa daukate. Generoari dago-
kionez, itxuraz neutrala bada ere, erreferentzia gi-
zonezkoa da. Emakumeen gaixotasunek ezkutuan 
diraute lan eta gizarte arloko prekarietatea sufri-
tuz. Emakumeen enplegua prekarioagoa da, hala 
nola etxe enplegatuen egoera, zeinek preben tzio 
eta segurtasun arauditik at uzten dituen.

Langileentzat justizia eskatzen dugu, ezin ditugu 
onartu istripuak laneko ezaugarritzat, ez baitira 
kasualitatez gertatzen eta erantzuleak baitituzte. 
Instituzio eta eragileak istripuak ekiditeko beha-
rrezkoak diren politika errealak martxan jartzea 
exijitzen dugu. Mobilizazioa ezinbestekoa da eta 
istripuak gertatzen direnean bertan egongo gara 
enpresa eta erakundeei hobekuntza eskatuz. Sin-
dikatuok lan istripuei erantzun bateratua emateko 
elkarlanean dihardugu.•
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M5aren Europako kanpaina  
- 2019ko uztaileko hegoaldeko 
karabana-harrera
Maiatzaren 5ean, Durangon eta Espainiako eta 
Europako beste 30 hiri eta herritan elkartu ginen, 
ekintza sinboliko bat egiteko: besarkada kolektibo 
bat irudikatu genuen, humanitatea, etorkinak, 
haiek libre mugitzea eta Europan hartzea aldezteko 
eta neofaxismoaren aurka egiteko.

M-5eko kanpainarekin, Europako beste elkarte 
batzuekin bat egiteko eta sarean lan egiteko 
prozesua jarraitu genuen. Apirilean, Bruselan, 
hainbat elkarterekin elkartu ginen “Save the 
Migrants to save Europe” Europako kanpaina 
antolatzeko. Kanpaina horretan, beste ekimen 
batzuk ere lotu nahi ditugu: “Marche solidaire 
pour les migrants de Vintimille à Calais” “Marche 
pour le clima et contre le Racisme” maiatzaren 
2koa, Bruselan, “One Europe for all” Alemaniako 
dozenaka hiritan…

Hegoaldeko Mugako Karabana
2019ko uztailaren 13tik (larunbata) 21era (igandea) 
Granada, Motril, Ceuta, Tarifa, Jerez, Huelva, Lepera 
joango gara. Mugak Zabalduz 2019 Karabararen 
helmugatzat Hegoaldeko Muga aukeratu dugu, 
alde batetik, egoera benetan larri baten ondorioz, 
dozenaka mila etorkin daudelako isilpean 
esplotatuta Andaluziako soroetan, bereziki, 
emakumeak.

1.  Andaluzia Europan etorkin gehien iristen den 
lekua bihurtu delako; eta horrek nabarmen 
handitu ditu hildakoak, Mediterraneoko 
itsasbazter andaluziarrean (1064).

2.  Joan den abenduko erkidegoko hauteskundeen 
harira, eskuineko eta eskuin muturreko 
alderdien koalizio bat hasi da gobernatzen, 
zeinek kopla-burukotzat hartzen dituzten 
etorkinak hauteskundeak irabazteko.

Eman uda ONGI ETORRIrekin

Harrerarekin bueltaka

Egun, harrera-proiektuak ditugu herri eta auzo 
askotan. Horrez gain, etxebizitzetan aldi baterako 
harrera egiteko sare bat abiarazi dugu, adingabeen 
zentroetatik ateratzen diren eta babesgabe 
dabiltzan gazte etorkinei laguntzen diegu eta 
Infopoint sortzen parte hartu dugu (Luis Iruarizaga 
kalea 9 helbidean kokatua), non informazioa 
ematen baitzaie iritsi berriei eskubide sozialen 
eta baliabideen inguruan. Eta, noski, harrerarako 
erakundeen baliabide gabezia salatzeko ekintzak 
ere egin ditugu.•

Del 13 al 21 de julio 2019, partiremos 
hacia Granada, Motril, Ceuta, Tarifa, 
Jerez, Huelva y Lepe. La elección de la 
Frontera Sur como destino de la Caravana 
Abriendo Fronteras 2019, viene motivada 
por la gravísima realidad de explotación 
silenciada y en defensa de miles 
de migrantes, especialmente mujeres 
en los campos andaluces.

ABRIENDO CARAVANA

FRONTERAS
ABRIENDO 
CARAVANA

FRONTERAS

Caravana Frontera Sur
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2019ko abuztuaren 24,24 eta 26ean G7aren gailurra Euskal Herrian burutuko 
da, Miarritzen. Mendebaldeko potentzia handien nagusitasunaren sinboloa da 
G7aren gailurra, kapitalismo patriarkala betikotu eta neoliberalismoan sakontzeko 
konpromisoak hartzea baita helburu nagusiena. Eta konpromiso horien arabera 
erabakitzen dituzte beste herriei inposatuko zaizkien politikak.

Herritarrak G7aren aurka mobilizatu eta Euskal Herritik ere mundu berri bat eraikitzen 
ari garela aldarrikatzeko G7 EZ!

Justizia soziala, elkartasuna eta berdintasuna oinarri dituen eredu berri baten alde mo-
bilizatuko gara.

Euskal Herria zehar egingo diren ekimenetan parte hartzera gonbidatu nahi zaitugu.

Eskuz esku mundu berri bat eraikitzen ari garelako, G7 EZ!•

La situación del mundo que tiene como símbolo el G7 es muy grave: 
cambio climático, aumento de las desigualdades, guerras imperialistas, 
incremento de la violencia machista, migraciones forzadas, supremacía 
de las transnacionales... Estamos construyendo otro mundo; por ello,

¡NO AL G7!
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