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Klaseko Ahotsa eskuartean duzun irakaskuntza arloko aldizkari berria da. STEILAS sindikatuak 
orain arte aldizkariak sektoreka argitaratu ditu: Irakaskuntza Publikoko 116 ale, Irakaskuntza 
Haurreskolak dozenaka ale eta Irakaskuntza Pribatuko 72 ale izan dira berrogei urteko ibilbidean. 
Baina, hemendik aurrera hego Euskal Herriko irakaskuntzako albiste guztiak, haurreskoletatik 
hasi eta unibertsitateraino, aldizkari bakar batean jasoko ditugu. Edukien artean ez dira faltako 
Emakume Idazkaritzak, LGTBIQ+ek, Lan Osasuneko taldeak eta Jendarte Mugimenduko taldeak 
idatzitako artikuluak.

Klasean edota ikastetxeetan dauden irakasleen, hezitzaileen, eta orokorrean, langileen artean gure 
ahotsa zabaldu nahi dugu. Hezkuntzako langile guztien ordezkari garen heinean gure mezua eta 
hurbiltasuna ikastetxeetara helaraztea ezinbestekoa da. Hala ere, hezkuntza eragile moduan, Euskal 
Eskola Publiko Bakarra eraikitzen jarraitzeko proposamenak egiten eta tokian tokiko borrokaren 
bidean jarraituko dugu.

Klaseko sindikatu, feminista, euskaldun, borrokalari eta internazionalista izaten daramagu 40 urtez 
sindikatu soziopolitikoa baikara. Eta beste urte askotan ere gure eguneroko lanaren eta ekintza 
sindikalaren berri ematen jarraitzeko Klaseko Ahotsa jasoko duzu etxean gaurtik aurrera.
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editoriala

ego Euskal Herriko hezkuntzaren egoera nahi 
baino gorabeheratsuagoa izaten ari da. Bai 
Nafarroan bai EAEn negoziazio kolektiboak 
gero eta oztopo gehiago aurkitzen ditu, eta 

ondorioz, langileen lan baldintzen aldeko borroketan 
konfrontazioak gogortzera behartzen gaitu. Halaber, 
bide berriak aztertzea eta batasun sindikala indartzea 
ere ezinbestekoa da. Agerikoa da gobernuek hezkuntza 
publikoa baztertu eta pribatuaren aldeko hautua egina 
dutela. Ulertezina da gainera hezkuntza eragile, sindika
tu edo ezkerreko alderdi politiko zenbaitek eredu publi
ko berriaren paradigmari jarraiki pribatizazio dinamiken 
konplize bilakatu izana.

Negoziazio kolektiboaren esparruan, sutsuki borroka
tu ondoren eta epaiek bultzatuta, azkenean, Nafarroa 
Garaiko gobernu berriarekin, ordezkoek uda kobratuko 
dute eta kontratupeko guztiek antzinatasuna jasoko 
dute funtzionarioek bezala. Dena den, badirudi gober
nua geldi xamar dagoela, foku mediatikotik kanpo egon 
nahi duelako bi arrazoirengatik: alde batetik, Parlamen
tuan ahultasun handia dute eta bestetik, sarri Espainiako 
Estatuko hauteskunde orokorrak izango dira, eta emai
tzek gobernua baldintza ditzakete. Hori dela eta, Carlos 
Gimeno kontseilari berria bere euskarafobia ezkutatzen 
ari da eta SKOLAE programa eta beste batzuk ere ikas
turte honetan ez dira abiatu. Hortaz, ikusteko dago zer 
gertatuko den hemendik gutxira.

EAEko negoziazio kolektiboan ere argilunak egon dira. 
Lan legepeko hezitzaileen eta irakasleen eremuan 
2018an sinatutako akordioa bere osotasunean bete
tzeko bidean gaude. Oro har, akordioak onura handiak 
ekarri ditu langileentzat (hleen lanaldia zehaztea, kolek
tibo batzuen ordainsarien ekiparazioa...). STEILASetik 
Hezkuntza Sailari aurreakordioaren sinaduran hartutako 
konpromisoak betetzeko eskatu diogu behin eta berriro; 
ordezkogaien udako puntuaketa/kobratzea eta adinaga
tiko arreta zuzenaren murrizketa, hurrenez hurren. Kolek
tibo guztien funtzioen berrazterketa ere mahai guztietan 
eskatu ohi dugun puntua da. Ordezkoen araudi berria 
sortzea ere exijitu dugu, DAEaren inguruko informazio 
zehatzagoa argitaratzea, hezitzaileen lan esperientzia 
maisumaistren eta haurreskolak partzuergoko zerren
detan puntuatzea... hemen ez dago atseden hartzerik!

EAEko irakasleok grebak eten genituen 2018ko maia
tzean gobernuak mahai gainean jarritako eskaintza lan 
akordio berri bat eraikitzen hasteko onargarria zelako: au
rreakordioan jasotakoak eskoletako egoera neurri batean 
hobetu du (Haur Hezkuntzan eta egoera zailenetan dau
den eskoletan langile gehigo daude beharrak ase tzen 
saiatzeko) eta murrizketa esanguratsuenak bertan behera 
geratu dira (ordezkapenak lehen egunetik eta bajak ez 
zigortzea). Baina aurreakordioan jasotako beste kontu 
askok ez dute garapenik izan: ratioak, zuzendaritzetarako 
lan zama arintzeko laguntzak, ingurune ez euskaldune
tan euskara indartzeko langileak, kontsultore lanpostuak, 
langileak 60 urterekin erretiratzeko aukera... Horrez gain, 
ordezkoen kontsolidazioaren inguruan ere sindikatuak 
gobernuari proposamenak helarazi diz kion arren, bere 

konpromisoak betetzeko asmorik ez agertzeaz gain, gure 
aldarrikapen eta proposamen guztiei muzin egiten die.

Haurreskolak Partzuergoan 20192020 ikasturtearen hasie
ra inoiz baino mugituagoa izan da. Urteroko hezitzaileen 
mugimenduei aurten langile asko Hezkuntza Ordezkari
tzara lan egitera joan izana gehitu behar zaie eta enpresak 
ez du egoera hau kudeatzen jakin. Hau gutxi balitz, irai
laren lehenengo astean Kudeaketa langileek beste 5 gre
ba egun burutu zituzten haien lan baldintzen hobekuntza 
aldarrikatzeko, enpresak lan karga onartzeko eta Eusko 
Jaurlaritzako langileekiko ekiparazioa eskatzeko. Azke
naldian, Mahai Negoziatzailea bitan atzeratu du zuzenda
ritzak. Oraindik bilera deialdi berriaren zain gaude. Hau
rreskolak Partzuergoaren doakotasun osoa ezartzea (haur 
eskola pribatuei ematen zaizkien diru laguntza publikoak 
bertan behera utziz), hezitzaileen behinbehineko tasa jais
tea LEP baten bitartez, Lan Hitzarmenaren negoziazioari 
hasiera ematea eta zaharberritze plan propioa burutzea 
dira, besteak beste, STEILASek negoziazio mahaian bul
tzatzen dituen aldarrikapenak.

EHUn azaroan izango da AZP laboralen arloko 2016
2017 ikasturteko Lan Eskaintza Publikoaren oposizioa. 
Hogeita hamar urte igaro behar izan dira horretarako. 
Baina azkenean lortu dugu amaigabea zirudien bitar
tekotasuna konponbidean jartzen hastea. Irakasle eta 
ikertzaileen arloan ere lan baldintzen arloko negozia
zio bideari ekin diogu berriro ere. Nolanahi ere, Eusko 
Jaurlaritzak EHUri eskainitako aurrekontu murritzek asko 
estutzen dute sindikatuen joko eremua.

27 greba egun egin ondoren eta negoziazioa 5 hila
betez geldi egon ondoren, Gizarte ekimeneko ikaste
txeetako sindikatuok hilabeteko greba deialdia egin 
dugu. Horrek sektoreko hautsak harrotu ditu eta Kristau 
Eskola (KE) eta Hezkuntza saila bere posizioetatik mu
gitzera behartu ditu. Horrela KEk Lan Harremanetarako 
Kontseiluaren (LHK) bitartekaritza eskatu du eta Cristina 
Uriartek adierazi zuen LHKek deituz gero sindikatu eta 
Patronalekin biltzeko prest zegoela.
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Fiskaltzara joko dugu ikastetxeen desorekak 
areagotzen dituzten jaurlaritzaren erabakiak 
eta irregulartasunak salatzeko
201819 ikasturteko matrikulazio prozesuan Ordiziako Jakintza 
ikastolan ikasleen onarpenerako dekretu eta aginduan irregular
tasunak gertatu zirela salatu genuen. Irregulartasun hauek argitu 
asmoz hamaika bilera eta galdera luzatu dizkiogu administrazioari.

Administrazioak emandako erantzunek ez dutenez inola ere irre
gulartasuna argitu –zenbat eta gehiago galdetu irregulartasuna 
nabarmenagoa da–, fiskaltzara jo besterik ez zaigu gelditu.

Irailaren 19an egindako prentsaurrekoan honen berri eman genuen.

Hezkuntza Sailaren utzikeriak
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7 greba egunen ondoren, 2018ko mai
a tzaren 14an, sinatutakoak orain dik 
ere indarrean dagoen lan akordio aren 
hobekuntza nabarmena ekarri zuen: 
ordezkapenak lehenengo egunetik, 
bajak ez zigortzea, 3 urteko gelei eta 
egoera zailean dauden ikastetxeei la
guntzak, 60 urtetik gorako funtziona
rioen jardunaldi lektiboaren murriz
keta, klaustroen egonkortasuna...

Hala ere, STEILASentzat akordioan 
jasota baina zehaztu gabe geratu ziren 
gaiek aurrez aipatutakoak bezainbes
teko garrantzia dute: ratioak, egungo 
zuzendaritza taldeei lan administrati
boa egiten lagunduko dien teknikariak 
lehen hezkuntzan, 60 urtetik gorako 
bitarteko irakasleen jardunaldi lekti
boaren murrizketa, euskara indartze
ko irakasleak, aholkulariak, psikolo
goak, li bu rutegien arreta, ordezkape
netarako zo naldekako sistema... baina 
dokumentu hartan jasotako esaldi ga
rrantzitsuena honako hau da: "...oina
rrizko lehen adostasun zabal bat jaso 
eta akordio global eta zabalagoetara 
ailegatzeko abiapuntu izateko asmoz 
eta gogoz aurkezten da”. Zoritxarrez, 
hilabete askoren ondoren EAJren 
eskuetan dagoen Hezkuntza Sailak 
2018ko akordioaren garapena amai
tutzat ematen du eta azken aldian egin 
diren bilera eskas horietara ere esku 
hutsik etorri da.

2018ko maiatzean greba dinamika 
etetea erabaki genuenean konpromiso 
garbia adierazi genien langileei: sina
tutakoa betetzen ez bazen, konfron
tazio fasea berreskuratuko genuela 
adierazi genuen.

Une honetan sindikatua egoera azter
tzen eta datozen hilabeteetarako estra
tegia adosten ari da. Horregatik, ezin
bestekoa iruditzen zaigu zuen ikaste
txeetan bilerak antolatzea, Herri alde 
Batzarretara gerturatzea edo ikaste
txeetan darabiltzazuen gogo etak sindi
katuari helaraztea.

Oionen eskola segregaziorik ez!
Aurreko urriaren 9an Oiongo udaletxearen aurrean elkarretara
tu ginen bertako eskola publikoak bizi duen eskolasegregazioa 
gaitzesteko, eta Oiongo Udal gobernuak, gainerako alderdi 
politikoen oniritziarekin, Eskola Publikoaren aldeko Plataformak 
bultzatutako mozioa bertan behera utzi zuela salatzeko. Udal
batzarrean modu erreal eta eraginkor batean eztabaidatu arte 
kontzentrazioak egingo ditugu.
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Beste behin ere, ikasturtea irakasle plantillak osatu 
gabe hasi gara, azken urteotako kur tso hasierarik 
tamalgarriena izan da zalantzarik gabe; irailaren 
20ra arte gutxienez ez dira plantillak osatu eta 
ordezkapenak banatzerako orduan inoiz baino 
akats gehiago izan dira.

STEILASetik, beti bezala, udako prozesuen 
aurre rapena aldarrikatu dugu berriro, uztailean 
egiteko beharra agerian geratu da beste behin 
ere. Bestetik, onartezina iruditzen zaigu, eta 
horrela helarazi diogu Administrazioari, iraileko 
esleipenen ebazpena 5ean ateratzea eta 
irakasleak 9ra arte ez joatea eskoletara.

Bestalde, ORDEZKAGUNEA plataforma mar
txan jarri da. Plataformaren bitartez esleituko dira 
201920 ikasturtetik aurrera ordezkapenak.

Ordezkaguneak lanpostuen banaketan hobe
kuntza ekar dezakeen arren (ordezkoek lan postu 
guztiak ikusteko eta hautatzeko aukera, banaketa 
gardenagoa, lanpostu batzuk ez hautatzeko po
sibilitatea...) administrazioak pro ze dura berria 
martxan jartzean izandako jarrera salatu nahi dugu: 
programaren gabeziak, zuzendaritzei emandako 
formazio eskasa, Lurral de Ordezkaritzetan izan
dako aurreikuspen falta (pertsonal eta formazio 
falta), araudiaren zehaztapen falta...

Akats ugari gertatu dira ordezkoen kalterako, hala 
nola, informazio okerrez esleitutako lan postuak, 
lanpostu berdina bi pertsonei banatzea, ofizioz ez 
zegokionean 0 puntu zutenei esleitzea... Hortaz, 
langile askok kalteak pairatu dituzte eta kalte 
horiek Administrazioak bere gain hartzea exijitu 
dugu.

STEILASek ikasturte hasiera hau onartezina dela 
salatu du mobilizazio desberdinak aurrera erama
nez eta erantzunkizun politikoak eskatuz.

2019/20ko 
ikasturte hasierako 
gorabeherak

Azkenik, ORDEZKAGUNEren gidak argitzen ez dituen 
zenbait aipamen garrantzitsu:

•  Ordezkoen araudian, 38. artikuluan, 
zerrenden funtzionamendu informatikoaren 
inguruko zehaztapenak agertzen dira.

•  Lan egiteko prest jartzeko ordutegia:  
9:30etatik 12:30etara.

•  Plataforman argiratatuko dira egin beharreko 
ordezkapenak egunero eta ordezkoek aukera 
izango dute lanpostu horiek hautatzeko.  
Hautaketa egiterakoan zenbait irizpide  
kontutan hartu behar izango dira:

  Egun horretan eskaintzen diren lanpostuak 
bakoitzaren nahiaren arabera ordenatu ahal  
izango dira.

  Parte hartzen dutenen artean banatuko 
dira lanpostuak eta bakoitzari eskatutako  
lanpostuak besterik ez zaizkio eskaintzen.

-  Parte hartzen ez dutenei ofizioz ez zaie 
lanposturik esleituko.

-  Lanpostu hutsak geldituz gero ofizioz 
banatuko dira (bai parte hartu zein parte 
hartu ez dutenen artean). Hori egiteko 
irizpidea: zerrendan puntu gutxien dituzten 
hautagaietatik hasiko dira.

Administrazioari informazio hau era ofizialean zabaltzea 
eskatu diogu.

STEILASek Ikasturte hasiera 
hau onartezina dela salatu du 
mobilizazio desberdinak aurrera 
eramanez eta erantzunkizun 
politikoak eskatuz.
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Sortzapenak

Jaso behar duguna (eurotan eta hilabetero)

Kodeak eta kontzeptuak Maisu-maistrak LH-ko irak. teknikoak BH/HEOko irak. Katedradunak

1000 Soldata 1.020,28 1.179,96

1020 Antzinatasuna (hirurtekoak) 37,03 45,41

1027 Oinarrizko aldea (hirurtekoak) 7,75 8,86

2004 Destino Osagarria 596,42 748,56 921,31

2103 Berariazko Osagarria 599,04 793,22 678,19 823,79

2108 CE Kapitalizazioa 269,40 (denok kobratzen dugu)

2130 CE 1er grado esp. Ded. 82,33 (6 urteko zerbitzuak izanez gero)

2135 CE 4º grado esp. Ded. 49,11 (24 urteko zerbitzuak izanez gero)

2140 CE 5º grado esp. Ded. 40,71 (30 urteko zerbitzuak izanez gero)

2145 CE Adic. Cargo-Tutorea 60,68

2145 CE Adic. Cargo-Koord 55,14

2145 CE Adic. Cargo-Mintegib. 55,28 54,68 79,23

2145 CE Adic. C. Zuzendaritza (Gela, ikasle edo irakasle kopuruaren arabera)

2640 CD Adic. Maisu-Maistra DBH 152,14

2146 CD Adic. Maisu-Maistra EPA 68,18

Gure nominan %2,5eko igoera jasota dago
Gure nominaren kontzeptuak lau multzotan bil ditzakegu hobeto ulertzeko:

A.  Denok kobratzen ditugun kontzeptuen kodeak: 1000, 2004, 2103 eta 2108.

B.  Antzinatasunaren araberakoak: 1020, 1027, 2130, 2135 eta 2140.

C.  Karguenak: 2145 (mota ezberdinak daude kode honekin).

D.  Maisumaistren gehigarrienak (DBH/EPA): 2640 eta 2146 kodeak.

Kontuan eduki antzinatasunean lehenengo hirurtekoa idatziz eskatu behar dela.

Azalpenak GSko kotizazioaoinarrien atalean.

Siglak: LI  Lan Istripua LG  Lanbide Gaixotasuna AT  Accidente laboral EP  Enfermedad Profesional

Atxikipenak: deskontatzen digutena:

Denok:   401 P.F.E.Z. (IRPF)-aren gaineko atxikipena: Sortzapenen ehuneko bat da. Urtean behin, 
langileak urte horretarako ehunekoa igotzeko eska dezake.

GS-koak:  350 Trab. cont. comunes: erretiro eta osasun asistentziarako kotizazioak. Sarrera gordinen %4,7.

 370 Trab. desempleo (bakarrik bitarteko funtzionarioak): Sarrera gordinen %1,55.

 380 Trab. formac. profesional: Sarrera gordinen %0,1.

MUFACEkoak: 9360 ESKUBIDE PASIBOAK: erretirorako kotizazioa.

 9350 MUFACE: osasun asistentziarako eta prestazioetarako kotizazioa.

Aparteko ordainsarietan (ekainean eta abenduan):

• Oinarrizko aldea (1027) ez dugu kobratzen.

• Oinarrizko soldata (1000) eta hirurtekoen (1020) %72 (A1 taldean) eta %61 (A2an) jasotzen dugu.

• Beste kontzeptuak berdin kobratzen dira.

EA
E 

Pu
bli

ko
ko

 Ir
ak

as
lea

k



7

ERLIJIOKO
IRAKASTORDUEN
MIRARIA
Jesukristoren Arrainen eta Ogien 
Miraria erliojoko irakaskuntzan ere 
ematen da.

Nola da posible irakastordu 
apurrekin jardunaldi osoa lortzea?

“Egokitasun adierazpen” 
honen bitartez jardunaldi oso bat 

oparitzen dute erlijioko 
7 Ikastorduekin.

La escuela debiera ser laica, carente  
de adoctrinamiento religioso.

El profesorado de religión imparte catequesis,  
por ello necesitan el “Certificado de Idoneidad” 
concedido por el obispado.

En la red pública de la CAV tenemos 
208 profesores y profesoras de religión católica.

Sus listas son discriminatorias porque el personal 
docente no católico no puede entrar.

En secundaria imparten de media solo 7,3 horas lectivas 
semanales de religión; pero tienen jornada completa, lo cual 
es un privilegio que el resto de las materias no tienen.

Eskola laikoa
Eskolak laikoa izan beharko luke, guztiona, erlijio 
doktrinamendurik gabea. Tamalez, 1979ko “konkordatu” 
lotsagarriak lotzen gaitu, baina eliza katolikoaren eta 
espainiar estatuaren arteko harremanen sustraiak 
sakonagoak, indartsuagoak eta zaharragoak dira. Askok 
ez dute ulertzen oraindik estatua eta erlijioa banatzea 
onuragarria dela guztiontzat.

Egokitasun Adierazpena
Erlijioen inguruko ezagupenak beharrezkoak dira, baina 
eskola ez da sinismenak hedatzeko lekua. Erlijioko irakasleek 
katekesia egiten dute, hala ez balitz, zergatik beharko lukete 
apezpikutzaren “Egokitasun Adierazpena”? Egindako 
ikasketez gain, erlijioko irakaslea izateko elizak ziurtagiri 
hori eman behar du, pertsonaren “moralitatearekin” 
zerikusia daukana. Adierazpen hori ez da behin betikoa; 
adibidez, apezpikutzak egokitasun hori baliogabetu dezake 
dibortziatu batekin ezkontzeagatik (XXI. mendean bizi dira?).

Erlijioko lanpostuak
EAEko sare publikoan, erlijio katolikako 59 lanpostu dago 
Bigarren Hezkuntzan eta 149 Lehen eta Haur Hezkuntzan. 
Guztira erlijioko 208 jardunaldi oso. Erlijio islamikokoak 
lau dira.

Erlijioko irakastorduak Bigarren 
Hezkuntzan
Hasi berri dugun kurtso honetan, Bigarren Hezkuntzako 
erlijio katolikoko irakasleen batez besteko erlijioko 
irakastorduen kopurua 7,3 da, eta ematen dituzten 
irakastorduen kopurua guztira batez beste 9,7 ordukoa. 
Hau da, erlijioko orduekin jardunaldi erdira ere ez dira 
iristen, baina jardunaldi osoa ematen zaie.

Sarritan, zaintzekin eta proiektuekin betetzen zaie 
ordutegia. Batetik, erlijioko zerrenda diskriminatzailea da, 
katolikoa ez dena sartu ezin delako; eta bestetik, erlijio 
irakasleak pribilegiatuak dira, beste espezialitateetan 
ez bezala, jardunaldi osoa ematen zaielako, horretarako 
behar den irakastordu kopurua izan gabe.
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Ikasturte hasierako argibideak
Ikasturtea hasieran, sor daitezkeen zalantza eta galderen inguruko 
argibide batzuk ematea garrantzitsua izan daiteke.

Honen helburua, langilegoaren eta ikastetxeen funtzionamendua 
erraztea da.

HEZKUNTZA LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK

Egutegia: ikastetxearen berdina (ikastetxe bat baino gehiago = erreferentziazkoarena).

Ordutegia: ikasleen sarrera/irteera ordutegia ezingo da gainditu.

Berritzeguneekin koordinazioak: urtean lau eta lanaldiaren barruan.

Klaustroak: zuzendaritzak parte hartzea ahalbidetuko du eta langilearentzat 
borondatezkoa izango da.

Bazkaltzeko denbora: langile guztiek izango dute.

Menua: jantoki zerbitzua (jangela/patioa) egiten dutenek menua dohainik izango dute.

Hauspoa: lanpostua hartzea borondatezkoa da, baina behin hartuta, curriculuma finkatzeko 
jardueretan parte hartzea derrigorrezkoa izango da (gehienez, 17.00ak arte).

Ikasleak: HPBen mapan 300.6 ardatza (“ejea”) dutenak. Ikastetxeko zein  
Berritzeguneko aholkulariari eskatu ahal zaio.

*Lanaldi osoa:

Lanaldia: gehienez, 37 ordu eta 30 minutu.

Arreta zuzena: 6 ordu egunean / 30 ordu astean.

Material prestaketa/koordinazioa: 2 ordu eta 30 minutu.

Bazkaltzeko denbora: ordu 1 (12:00etatik 15:00etara).

*Lanaldi erdia:

Lanaldia: gehienez, 18 ordu eta 45 minutu.

Arreta zuzena: 3 ordu egunean / 15 ordu astean.

Material prestaketa/koordinazioa: ordu 1 eta 15 minutu.

Bazkaltzeko denbora: 30 minutu (12:00etatik 15:00etara).

TERAPEUTA OKUPAZIONALAK

Egutegia: Berritzegunearen berdina eta irakasleenaren antzeko dedikazio erregimena.

Lanaldia: astelehenetik ostegunera goiz eta arratsaldez eta ostiraletan 9:00etatik 15:00etara.

Eguneko jardunaren hasiera: ikastetxean, Berritzegunean edo biltegian (erreferentziazko zentroa ez izan arren).

Esku-hartzea: kurtsoarekin batera hasi/amaitu.

Iraileko lehen hamabostaldian: planifikazioa, ikasleen balorazioak, materiala lekuz aldatu, koordinazioak...

Ekaineko bigarren hamabostaldian: HPBetako aholkularitzei entregatzeko banakako txostenak eta urteko memoria.

Koordinazioak (irakasleak,  
fisioak, aholkularitzak...):

lanplanean zehaztutako uneetan eta hezkuntza berriztatzeko zuzendariak beha
rrezkoa ikusten duenean. HPBetako aholkularitzekin Berritzegunean koordina
tuko da.

Ikasleen hasierako/amaierako 
txostenak eta lan egiteko planak:

aholkularitzei entregatuko zaizkie.
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Ikasturte hasierako argibideak
FISIOTERAPEUTAK
Egutegia: erreferentziazko ikastetxearena (asteko lanaldiaren ehuneko handiena ematen dena).

Lanaldia: astelehenetik ostegunera goiz eta arratsaldez eta ostiraletan 9:00etatik 
15:00etara (azkeneko bi saioak koordinazioa).

Eguneko jardunaren hasiera: lanaldia arreta zuzeneko lehenengo ikaslearen ikastetxean hasiko da  
(nahiz eta erreferentziazko zentroa ez izan).

Arreta: ikasleei ohiko curriculumera edo curriculum espezifikorako sarbidean lagunduko die.

Esku hartzea: kurtsoarekin batera hasi/amaitu.

Iraileko lehen hamabostaldian: koordinazioak, urteko plana, ikasleen mugimendu garapenaren balorazioa...

Ekaineko bigarren hamabostaldian: HPBetako aholkularitzei entregatzeko banakako txostenak eta urteko memoria.

Koordinazioa: lurralde mailakoa edo lurralde artekoa izango da.

ZEINU HIZKUNTZAKO INTERPRETEAK

Egutegia: erreferentziazko ikastetxearena (asteko lanaldiaren ehuneko handiena ematen dena).

Lanaldia: 30 ordu astean. Ikasleei egin beharreko interpretazioa hasi/bukatzen den ikastetxean 
hasi eta bukatuko du lanaldia; goiz eta arratsaldez, lanaldi trinkoko aldietan izan ezik.

Arreta zuzena: 25 ordu astean. 4 ordu baino gehiago jarraian interpretatzen aritzea saihestuko da.

Esku-hartzea: kurtsoarekin batera hasi/amaitu. Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Helduen 
Hezkuntza Iraunkorreko irakaskuntza arautuetan.

Salbuespena: derrigorrezko irakaskuntzetan.

Iraileko lehen hamabostaldia: koordinazioak (familia eta beste profesionalekin) eta lan planak.

Ekaineko azken hamabostaldian: HPBetako aholkularitzei eta ikasle gorrei arreta emateko, koordinatzaileei entregatu 
beharreko bakarkako informeak.

2018an sinatutako aurreakordioak, Fisioterapeuten,  
Terapeuta Okupazionalen, Gizarte Langileen eta maisu 
maistren ordainsarien ekiparazioa jasotzen zuen.

2018.urtearen amaieran, Hezkuntza Sailak ekiparazioa 
gauzatu zuen, baina salbuespen batekin: sexenioak.  
STEILAS Hezkuntza Sailarekin harremanetan jarri zen 
sinatutakoa betetzeko eskatuz, baina ezetza baino ez genuen jaso.

Egoera honen aurrean, hainbat langilek, epaitegietara jo zuten 
STEILASeko zerbitzu juridikoaren laguntzaz. 
Dagoeneko epaiketa biren ebazpenak atera dira eta biak 
langilearen aldekoak izan dira.

Sexenioen borroka

Sexenioen borroka Sexenioen borroka Sexenioen borroka Sexenioen borroka Sexenioen borroka
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NORENTZAT DA GIZARTE FUNTSA?

¬  Lan legepeko langileentzat; aldi baterako langilea izanez gero,  
urtean gutxienez 75 egun lan eginak izan beharko ditu.

ZER NOLAKO DIRU LAGUNTZAK DAUDE?

¬  Ikusmenerako laguntza protesikoa.

¬  Entzumenerako laguntza protesikoa.

¬  Ortopediarako laguntza protesikoak.

¬  Laguntza odontologikoak.

¬  Tratamendu eta ebakuntza medikuetatik eratorritako laguntza 
protesikoak, osasun sistema publikoan barneratuak ez daudenak.

¬  Tratamenduentzako laguntza.

¬  Fisioterapia, osteopatia eta errehabilitazio tratamenduentzako laguntza.

ZEIN DA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA?

¬  Eredu ofizialaren araberako eskabidea.

¬  Begi protesiak eskatzeko: sendagile eta/edo optikariaren egiaztagiria 
(patologia, dioptrien kopurua... adierazten duena).

¬  Hortz gastuak eskatzeko: ez da dokumentu gehiagorik eskatuko.

¬  Gainontzekoak eskatzeko: Hezkuntza Saileko Mediku Zerbitzuak 
aldez aurretik egindako aldeko txostena (zerbitzu horretan 
Osakidetzako edo Mutuako txostena aurkeztu behar da; 
bertan tratamenduaren beharra ondorioztatuko delarik).

¬  Dokumentu originalak.

¬  Jatorrizko fakturak.

¬  Fakturak ordaindu izana egiaztatzeko agiria.

Gizarte
Fondoa

2018. urtean sinatutako aurreakordioan, 20.000 euroko gizarte funtsa ezarri zen Lan Legepeko 
hezitzaile eta langileentzat. Deialdia ekaina aldera argitaratuko bada ere, aurkeztu beharreko 
hainbat dokumentu, gastua egin baino lehenago eskuratu behar dira. Horregatik, hain zuzen 
ere, luzatzen dizuegu ondorengo informazioa. Hezkuntza Sailak deialdia argitaratzean, 
horren inguruko informazioa helaraziko dugu.

10

He
zk

un
tza

 b
er

ez
iko

 he
zit

za
ile

ak



11

Irailaren 2tik 6ra Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa 
langileek astebeteko greba burutu zuten STEILAS eta 
ELA sindikatuen babesarekin. Izan ere, 2018ko martxoan 
Haurreskolak Partzuergoak LAB sindikatuarekin 
sinatutako akordioak Kudeaketa langileen lanpostuen 
zerrendaren, LEP prozesuaren eta ordezkoen eta barne
promozio araudien negoziazioak jasotzen zituen. Baina 
akordioa sinatu zenetik urte eta erdi pasa denean 
oraindik ez dago ezer sinatuta eta langileek ezer gabe 
jarraitzen dute. 

Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa langileen egoera 
jasangaitza da. Kontuan hartu behar dugu 30 langilek, 
235 haurreskola kudeatzen dituztela, 1.800 hezitzaile 
eta 6.000 familia inguru. Lan zama izugarria dute eta 
zuzendaritzak ez du inongo pausorik ematen egoera 
honi neurriak jartzeko. Horregatik lan kargak onartzea 
eta hau lanpostuen zerrendan islatze eskatzen dute. 

Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa 
langileen astebeteko greba

Ondorioz, eguneroko kudeaketan eragin nabarmena 
izan zuen astebeteko greba burutu zuten: Astelehenean, 
irailaren 2an elkarretaratzea burutu zuten Eibarren. 
Asteartean haurreskoletara bisitak egin zituzten beraien 
egoera azaltzeko. Asteazkenean prentsaurrekoa eman 
zuten. Ostegunean Eibarren manifestazioa egin zuten 
eta ostiralean elkarretaratzea burutu zuten Lakuako 
atean.

Greba babesten zuten langile batzuk bajan daudela (lan 
zamaren ondorioz) eta este askok (egin ez zutenaren 
erdiak) beraien kontratu laburrengatik greba egitea ez 
zutela posible izan kontutan izanik, aipatu dezakegu ja
rraipena masiboa izan zela %50eko parte hartzearekin.

STEILASek nego zia zio integrala eta serioa exijitzen 
jarraitzen du egoera larri honi irtenbidea aurkitzeko.
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Haurreskolak Partzuergoari...
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2019-2020 ikasturtea ezberdina izan da 
Haurreskolak Partzuergoan lanean ari garen 
hezitzaile askorentzako. Izan ere, iazko Hezkuntza 
Ordezkaritzako zerrenden baremazio prozesuan 
(Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 
zerrendena), lehen aldiz hartu zuten kontuan 
Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileon lan 
esperientzia (baldintzak betez gero, noski).

Urte luzez langileon eskubide hori aldarrikatu 
eta gero, borrokak emaitzak izan zituen. Gure lan 
esperientzia heren bateko proportzioan zenbatu 
zuten zerrenda horietan: zentro pribatuei ematen 
zaien trataera berdina, alegia. Aldiz, Haurreskolak 
Partzuergoko zerrenden baremazioan HHko 2. 
zikloko lan esperientzia erdia bezala zenbatzen 
da (zentro pribatuei bezalaxe, baita ere). Zalantza 
guztiak argituta, baremazio/birbaremazio 
prozesuan aldarrikapena gauzatu egin zen, 
azkenik.

Ondorioz, 20182019 ikasturtea hezitzaile askok 
kalkuluak egiten bukatu zuten; eta galderak, 
galdera asko... Haurreskolak Partzuergoan 
hainbeste urte lanean eman eta gero, zenbat 
puntu pilatu ditut? Hezkuntzara alde egiteko 
nahikoa izango ote da? Nola egingo dut? Zenbat 
punturekin eman ziren iaz azken lanpostuak? 
Zer gertatuko da gero nire kontratuarekin 
Haurreskolak Partzuergoan?

Galdera zerrenda amaigabea egiten jarraitu 
dezakegu, baina... zergatik iritsi gara puntu 
honetaraino? Izan ere, Haurreskolak Partzuergoa 
eta bertan ematen diren dinamikak ulertzea 
ez da erraza. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
eta Nekazaritza Sailek eta EAEko udalek 
osatzen duten enpresa publikoa da, baina ez 
dago Hezkuntza Sailean integratua eta horrek 
kudeaketa eredu bereizia dakar, ondorioz. 
Kudeaketa eredu horrekin oso kritikoak gara 
STEILAS sindikatuan. Gure ustez, enpresak 
dituen akats, hutsune eta arazo nagusienak eta 
larrienak eredu horretatik eratorritakoak dira.

Era berean, beste giltzarrietako bat honakoa 
da: hezkuntzako sektore feminizatuena eta 
prekarioena da, Hezkuntza Laguntzako Es
pe zialisten sektorearekin batera. Honek 
hausnarketara eraman beharko liguke, zeren, 
ez da kasualitatea. Emakume gehien lan egiten 
duen sektorea prekarietate gehien eta baldintza 

kaskarrenak dituena da, hezkuntzako gainontzeko 
sektoreen gainetik. Hori horrela denik ezin dugu 
ukatu. Sektore feminizatuenaren eskutik, aldi 
berean, Haurreskolak Partzuergoak 2003an sortu 
zenetik euskal gizarteari eskaini dion zerbitzuaren 
eragina eta kalitatea izugarrizkoa izan dela ere 
begibistakoa da. Milaka haur eta familia pasa 
dira ikasturte guzti hauetan zehar gure herrietako 
eta hirietako haurreskoletatik.

Beraz, Haurreskolak Partzuergoak eskaintzen 
duen zerbitzu gabe ez daude ulertzerik ez euskal 
hezkuntza ez eta euskal jendartea ere. Guk, 
behintzat, ez genituzke ulertuko. Ezinbestekoak 
gara. Hala ere, sektore prekarizatuenetarikoa 
gara. Hala ere, Hezkuntza Sailak ez du bere 
gain hartzen honen kudeaketa zuzena. Hala 
ere, familia askok erabili ezin duten zerbitzu 
publikoa da, ez baita doakoa. Hala ere, ez dago 
ibilbide eskolarrean sartuta. Hala ere, diru
laguntza publikoak jasotzen dituzten 03 zentro 
pribatuekin konpetitu beharra dugu. Hala ere... 
jarraitu nahi?

Haurreskolak Partzuergoak 
eskaintzen duen zerbitzua 
gabe ez daude ulertzerik ez 
euskal hezkuntza ez eta euskal 
jendartea ere.

Bada, bai. Hala ereka jarraituta, artikulu honen 
hasierara itzuliko gara. Urte askotan zehar 
borrokatutako eskubide horrek aurrez aurre 
aurkitzen da aipatutako hala ere guztiekin. 
Ia 15 urte Haurreskolak Partzuergoan lanean 
aritu eta gero langile askok hau uzteko 
hautua egin dute. Eta joan egin dira. Beste 
batzuk, ordea, aukera baloratu eta gero, ez 
dira joatera ausartu. Beldurragatik. Nahiago 
dutelako duten horrekin geratu, badaezpada 
ere, Hezkuntza Ordezkaritzara itsuan jauzi 
egin baino. Zilegia bata, eta zilegia bestea. 
Zerrenda baten eta bestean lanean ari diren 
langile ordezkoen kopurua ere zenbaezina da. 
Momentuan momentukoa, alegia: norberaren 
prekarietatearen kudeaketa isila.

Honekin lotura zuzena duen beste aldagai 
bat ezin dugu alde batera utzi. Enpresak 
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Haurreskolak 
Partzuergoaren 
kudeaketa eredu 
gerentziala, 
noiz arte?
Haurreskolak Partzuergoko gerenteak, Maite 
Larrañagak, 2020 hasieran kargua utziko du. 
Kargu politiko horretan enpresa sortu zene
tik egon da, 2003az geroztik, hain zuzen ere. 
Urte guzti hauetan baino, Eusko Jaurlaritza eta 
Hezkuntza Saila EAJ zein PSEren esku egon 
izan badira ere, berak bere postua mantendu 
egin du beti.

STEILAS sindikatuan oso kritikoak gara ku
deaketa eredu honekin. Uste dugu Maite La
rrañagak kargua uztea kudeaketa ereduaren in
guruko hausnarketa sakona egiteko mo mentu 
ezin aproposagoa dela.

Izan ere, 2003an Haurreskolak Partzuergoa 
sortu zenetik 16 urte pasa eta gero, nabarmena 
da enpresak duen gardentasun falta. Egunero 
ikusi beharra dugu nola Ordezkoen Araudian 
eta Lan Hitzarmenean jasota eta onartuta di
tugun eskubideak urratu egiten diren. Urraketa 
horiek kontzienteki gauzatzen dira, eta oso era
baki zehatzen ondorioz ematen dira. Zerrenda 
bukaezina izango litzateke: ordaindu gabeko 
oporrak, eman gabeko egunak, onartzen ez di
ren eszedentziak, ordezkatzen ez diren baime
nak, erreklamatu behar diren kalteordainak, 
etab.

Enpresa publiko batean ezin da horrelakorik 
onartu. Gehiegi dira horrelako erabakiak epai
tegietara eraman behar izan ditugun aldiak. 
Nekagarria da ikustea nola batzuen erabaki ar
bitrarioen esku eta beste batzuen kontrol falta
ren baitan geratzen diren eskubideen gauzatzea 
edo hauen urraketa.

Bada, honegatik guztiagatik, enegarrenez 
aldarrika tzen dugu eta Hezkuntza Sailari eska
tzen diogu Haurreskolak Partzuergoak enpresa 
izateari utzi eta honen kudeaketa zuzena, inte
grala eta gardena bere gain har dezala.

urteak daramatza Lan Hitzarmenak arautzen 
dituen borondatezko eszedentzien gatazkaren 
konponbidea luza tzen, ez baitzaio konpontzea 
interesatzen. Haurreskolak Partzuergoko gerentziak 
enpresa ikuspegi muturrekoena erakusten du gai 
honekin eta konpontzeko bere ezintasuna (interes 
falta) behin eta berriz erakutsi du negoziazio esparru 
ezberdinetan. 2016tik atzeratzen ari den gaia da 
(arrazoia ukatzen dien ebazpen judiziala medio). Eta 
aurten Hezkuntza Ordezkaritzara lanera joan diren 
langileen etorkizuna baldintzatzen du, derrigorrez. 
Ezin da atzerapen eta utzikeria hori onartu enpresa 
publiko baten aldetik.

Aspertu arte Nahikoa da! ozen garrasi egiteko 
moduan gaude. Haurreskolak Partzuergoko 
hezitzaileok gure lanaren errokonozimendua nahi 
dugu, gure egunerokotasuna aintzat har tzea eta 
zenbaki hutsak izango bagina bezala tratatzeari 
uztea. Ratio bat baino zerbait gehiago gara bai gu, 
baita haurrak eta familiak ere. Gure lan baldintzak eta 
eskubideak babestea behar dugu haurreskoletan 
lanean jarraitu nahi dugun langileok, eskaintzen 
dugun zerbitzuaren hobe beharrez.

Aldagai hauek guztiak mahai gainean izanda, 
egoera korapilatsu honek ez du askatzeko itxurarik. 
Urteak pasa ahala, geroz eta gardentasun falta 
gehiago sumatzen dugu, geroz eta aldebakarreko 
erabaki arbitrario gehiago, geroz eta eskubide 
urraketa gehiago, geroz eta utzikeria gehiago.

Euskal jendarteak Haurreskolak Partzuergo PUBLIKO 
eta DOAKO indartsua behar du bere kohesiorako, 
aukera berdintasuna bermatzeko eta etorkizunean 
jasango ditugun aldaketei egoki aurre egiteko. 
Horregatik eta horretarako, STEILAS sindikatuak 
Hezkuntza Sailari eskaera zehatzak egiten dizkio:

  Haurreskolak Partzuergoa sare publikoan in
tegratzea eta ibilbide eskolarrean txertatzea.

  Haurreskolak Partzuergoaren doakotasun osoa 
gauzatzea.

Horretarako, beharrezko den guztietan eta 
beharrezkoa den tokietan borrokatuko gara, 
Haurreskolak Partzuergoak merezi duen izaera 
eta trataera lortu arte. Haurreskolak Partzuergoari 
agurrik esan gabe, gelditzeko arrazoi sobera izan 
ditzagun.
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EAEKO Gizarte Ekimeneko Ikastetxeetako
Lan hitzarmen berriaren aldeko 
gatazka indarrean darrai

Aurreko urriaren 15ean STEILAS, ELA, CCOO eta LAB 
sindikatuok azaroaren 7tik abenduaren 5era bitarteko 
greba deialdia deitu dugu EAEko Gizarte ekimeneko 
Ikastetxeetan ohiko kontzertatua. Ia bi urte luze dara
matzagu Lan Hitzarmen berriaren aldeko gatazkarekin. 
Orain azken kapitulua datorkigu.

“Gizarte Ekimeneko” ikastetxe guztiak itundutako 
ikastetxeak dira (180ren bat ikastetxe eta 120.000 
ikasle inguru) eta lau patronaletan antolatuta daude: 
Kristau Eskolak (KE), handiena eta erlijio erakunde 
garrantzitsuenak Jesuitak, Salesiarrak, Klaretiarrak, 
Eskolapioak,... biltzen dituena; IZEAAICE, ikastetxe 
laikoak eta, bitxia bada ere, OPUS DEIkoak. Bi erakunde 
hauek negoziazio mahaian patronal ordezkaritza osatzen 
dute. Beste bi ere badaude. Ikasgiltza Hezkuntza 
Kooperatibak eta Bizkaiko Elizbarrutiko ikastetxeak.

Gatazka 2017ko azaroan hasi zen. 2009tik indarrean 
dagoen lan hitzarmena berritzeko negoziazioa 
amaitutzat eman genuen hamar bat bilera egin ondoren 
aurrera egiten ez zuelako. Sindikatuok oinarrizko 
aldarrikapenen plataforma bateratua aurkeztu 
genuen eta oraindik ere patronalek ez diete erantzun 
egokirik eman gure eskaerei. Horren ondorioz, azken 
ikasturtean 24 greba egun egin ditugu.

Kristau Eskolari entzun behar izan diogu greba ”meha
txuarekin” zaila zuela negoziatzea, gatazka ikasgeletatik 
atera behar genuela... Baina 6 hilabete igaro dira azken 

Gatazka 2017ko azaroan hasi zen. 
2009tik indarrean dagoen 
lan hitzarmena berritzeko negoziazioa 
amaitutzat eman genuen hamarnaka 
bilera egin ondoren aurrera egiten 
ez zuelako. Sindikatuok oinarrizko 
aldarrikapenen plataforma bateratua 
aurkeztu genuen eta oraindik 
ere patronalek ez diete erantzun 
egokirik eman gure eskaerei.  
Horren ondorioz azken ikasturtean 
24 greba egun egin ditugu.

greba egunetik , eta KE eta AICEIZEAK ez dute aurre
rapausorik eman, ez dute inolako mugimendurik egin, 
ezta proposamen berririk aurkeztu ere. Beraz, beste be
hin, agerian utzi dute negoziaziatzeko eta adostasune
tara heltzeko borondate eza. Patronalak mugimenduak 
egin ditu eta proposamenenak aurkeztu ditu greba eta 
mobilizazio dinamika indartu dugun heinean. Ikasturtea 
hasi zenetik bi hilabete igaro dira eta bere horretan ja
rraitzen dute. Ez dute bere jarrera hertsia uzteko asmo
rik adierazi.

Gatazkan zehar KEk behin eta berriz leporatu digu sin
dikatuoi gure lansari eskariek ikastetxeen bideragarri
tasuna arriskuan jartzen dutela. Azken hamar urteotan 
Gizarte Ekimeneko Ikastetxeetan, beste bi lan gatazka 
izan ditugu gutxienez: 2010ean, negoziazio mahaia in
darrean zegoelarik, KEk soldatamurrizketak ezarri zi
tuen aldebakarrez, aipatu “arrazoia” argudiatuz. 2013an 
ere, aitzakia bera erabili zuten negoziaziomahaia apur
tu eta estatuko hitzarmena ezartzeko.

Lehenengo kasuan, milaka langilek sartutako demandek 
atzera bota zituzten patronalek ezarritako murrizketak, 
eta bigarrenean sindikatuok bultzatutako mobilizazioek, 
grebak barne. Ondorioz, patronalak soldatazorra 
aitortu eta EAEko Gizarte Ekimeneko Ikastetxeetako 
lan hitzarmena bere osotasunean betetzera behartu 
zuen akordioa sinatu zuen sindikatuekin. KEk argi gorri 
guztiak piztu arren, ez zen zio horregatik ikastetxerik 
itxi. Beraz, langileen aldarriek ez dute ikastetxeen 
bideragarritasun kolokan jarri inondik inora.

Mikel Ormazabalek ere, KEko Zuzendari Nagusiak, 
leporatzen digu sindikatuoi gure eskariekin sare itundua 
arriskuan jarri eta eredu pribatura daramagula. Bada, 
itunpeko ikastetxeak hezkuntzaenpresa pribatuak 
dira eta baldintza zehatzak betez gero, hezkuntza 
maila batzuetan hezkuntza itunen bidez finantzazio 
publikoa jasotzen dute. Hain zuzen, 2006 arte ikas
tetxe hauetako lanharremanak arautzen zituen lan 
hitzarmena “Araututako EAEko ikastetxe Pribatuen 
Lan Hitzarmena” zen. 2013ko uztailean, Kristau Eskolak 
eta AICEIZEAk, PPren lan erreforma aprobetxatuz, 
Euskadiko Lan Hitzarmenaren negoziaziomahaia apurtu 
zuten eta modu partzialean edo erabat funts publikoekin 
sostengatutako ikastetxe pribatuko estatuko Hitzarmena 
besarkatu zuen. Bertan, 2. artikuluan hauxe jasotzen 
da: “Eremu funtzionala. Hitzarmen honek eragingo die 
titulartasun pribatuko irakaskuntza enpresei…”. Jakina, 
ikastetxea pribatua ez bada ezin da itunpeko ikastetxea 
izan.
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Gatazka luze honetan KE saiatu da erakunde sin
dikalen arteko ezinegona sortzen, baita langileen 
arteko nahasketa ere. Batean, Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzarekin, sindikatuei helburu politikoak izatea 
leporatzen zigun; beste batean, sindikatu guztiei helarazi 
aurretik proposamena “filtratu” zuen. Eraginik gabeko 
enpresataktikak. Argi eta garbi geratu da sindikatuok 
2017ko azaroan plataforma bateratuan jasotako aldarriek 
lotzen gaituztela. Herri honetako dinamika sindikala 
jarraitzen duen edonork badaki oso zaila litzatekeela 
ELA, STEILAS, CCOO eta LAB helburu politiko baten 
inguruan ados jartzea. Langileok argi dugu: EAEko 
Gizarte Ekimeneko Ikastetxeetako Lan Hitzarmen berria 
nahi dugu, ez gehiago ezta gutxiago ere.

KEri bestalako galderak egiteko garaia heldu da. 
Sindikatuen aldarrikapenak oinarri oinarrizkoak dira 
eta, hala ere, Kristau Eskola ahalegin guztiak egiten ari 
da gatazka bere horretan manten dadin. Zein interes 
berezi dauka KEk horretarako? Lan sariak finantziazio 
publikoari lotuta izatea soil soilik? Edo, Hezkuntza 
legearen atarian bere interesak babestu eta txertatu 
daitezen indar jarrera izatea?

Hezkuntza Sailak ere badauka bere ardura gatazka 
bideratzerako orduan. Neurri bereziak hartu baditu 
ere, DBH 1.go eta 2. zikloko lizentziadun edo maila 
parekoen lansarien parekidetasuna ezarri du besteak 
beste, ez du ekimenik erakutsi. Ez dio arazoari ganoraz 
heldu eta ezarritako neurriak, nahikoak ez izateaz gain, 
langileen mobilizazio indartsuen ondorioz hartutakoak 

izan dira. Ez du “enplegua mantendu eta plantillak 
zaharberritzeko” proposamenarekin asmatu. Ez du 
sindikatuekin negoziatu nahi izan; ez du STEILASek 
bidalitako ekarpenik jaso; proposamena aurkeztu eta 
aurrera egin du. Proposamenak hutsune nabariak 
ditu eta ez du birkokapena inolaz ere bermatzen. 
Horrexegatik ez dugu sindikatuok onartu. Badauka lana 
Hezkuntza Sailak proposamena aldatu eta hutsuneak 
zuzentzen sindikatuok onartu ahal izateko.

Batasun sindikala langileok daukagun tresna garran
tzitsuenetakoa dela argi geratu da. Batasun sindikala, 
berez, ez da helburua, baina ezinezkoa egiten zaigu 
pentsatzea sindikatuen elkarlanik gabe horrelako 
gatazkak iraun ahalko zuenik. Mahai gainean hamaika 
proposamen jarri ditugu sindikatuok eta gauza izan gara 
guzti horiek egokitzeko sindikatu guztiak onartzeko 
modukoak izan daitezen. Horrez gain, ibilbide hau 
guztia egin eta gero oso zaila izango genuke sindikatuok 
aldebakarreko ekintza sindikala ekarriko luketen 
arrazoiak azaltzea sektoreko langileei.

Behin eta berriz eskatu diegu KE eta AICEIZEAri 
dagokien ardura bere gain har dezaten, eta langileen 
aldarriei erantzun egokia emango dion akordiorako 
proposamena luzatu dezaten. Jakin badakite ez dela 
finantzazio kontua, ez dela diru kontua, borondate 
kontua dela, baizik.
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Berriak irakaskuntza pribatuan
Guraso guztiek 16 asteko 
baimena eduki ahal izateko 
neurria onartu da urriaren 
22an, baina muga batzuk 
edukiko ditu

Euskadiko Gobernu Kontseiluak aita
amentzako 16 asteko gurasotasun 
baimena onartu du urriaren 22an, 
baina mugak izango ditu neurriak, 
hala nola semealabak haur eskola 
edo haurtzaindegira eramaten dute
nek ezingo dutela baimena hartu.

Jaurlaritzaren esanetan, erantzunki
detasuna eta haurrekiko harremana 
estutzea ditu helburu baimenak, eta 
kasu horietan ez litzateke halakorik 
indartuko.

16 aste horietako zortzi Gizar
te Seguran tzak ordainduko ditu 
(2020ko urtarrilaren 1etik hamabi), 
langileak eszedentzia eskatu behar
ko du beste zortziak hartu ahal iza
teko, eta ondoren jasoko du solda
ta osoa berdinduko duen laguntza. 
Aukera hau azaroaren batetik aurrera 
indarrean egongo da.

Amaitu bezala hasi du ikasturtea Kristau Eskolak: 
protesta artean eta edukizko proposamenik 
langileei egin gabe

Kristau Eskolak kurtsoa abiatzeko ekitaldi ofiziala egin zuen irailaren 
24an Gasteizen, Inmaculada Concepcion ikastetxean, Eusko Jaurla
ritzako Hezkuntza sailburu Cristina Uriarte bertan zela, eta kanpoan 
STEILAS, ELA, CCOO eta LAB sindikatuok elkarretaratze bat egin 
genuen Lan Hitzarmen berri bat eskatzeko.

Amaitu bezala hasi du ikasturtea Kristau Eskolak: protesta artean eta 
edukizko proposamenik langileei egin gabe, egia esan, bost hilabe
te darama negoziaziomahaia deitu gabe, hau da, grebak bukatu 
zirenetik. Bilerarik gabe eta edukizko planteamendurik gabe, nekez 
gerta daiteke negoziaziorik.

Agerian utzi ditu Kristau Eskolak bost hilabete hauetan bere ne
goziazioborondate falta eta bere baliogabeko sinesgarritasuna.

Argi dago greba barik ez dagoela mugiarazterik; horrexegatik, 
STEILAS, ELA, CCOO eta LAB sindikatuok hilabeteko greba deial
dia martxan jarri dugu.

Araututako irakaskuntza pribatuko langileen %0,25eko soldata igo
era uztailetik aurrera “a cuenta de convenio” kobratu behar dute.

Sektoreko patronalek 2019ko urtarriletik “a cuenta convenio 2018” 
eta “a cuenta convenio 2019” kon tzeptuetan funtzionarioei ezarri
tako igoerak aplikatzen dizkie araututako hezkuntza pribatuko langi
leei. Igoera hauek ez dira adostu sindikatuekin eta aplikatzen ari dira 
Hezkuntza Sailak itunak ere igo dituelako.

Langileak kontzentratuta Kristau Eskolak kurtsoa abiatzeko egin zuen  ekitaldiaren sarreran.
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Educar a ocho bebés de un año por 930 euros: así trabajan las profesionales 
de las escuelas infantiles privadas por 7 horas al cargo de bebés menores 
de 3 años, según el nuevo convenio
Prekarietateak iraungo du Sektore Pribatuko Haur Hezkuntzako langileentzat UGT, FSIE eta USO 
sindikatuek, zortzi urte beranduago, aurreko maiatzaren 22an Estatuko Lan Hitzarmen berria sinatu 
eta gero. Asteko lanaldia 38 ordukoa izango da 13.020 € urtean irabazteko.

Las trabajadoras del sector se sienten invisibles e indefensas sin un convenio digno que les ampare 
ante las pequeñas empresas para las que trabajan.

STEILASek Euskal Herriko Sektore Pribatuko Haur Hezkuntzako langileen baldintza prekarioak sa
latzen ditu eta haurtzandegi guztietan Gizarte Ekimeneko lan hitzarmena aplikatzea aldarrikatzen du.

EAEko langile publikoek 
% 0,25 gehiago kobratzen 
hasi ziren irailetik aurrera 
eta neurria atzeraeraginez 
aplikatuko da, hau da, 
aurtengo uztailaren 
lehenengotik

Eusko Jaurlaritzaren hitzetan aurten, 2019an, 
funtzionarioei aplikatutako igoera berdinak 
ezarriko zizkiela itundutako Ikastetxeen Lan
gi lei ordaintzeko dirulaguntzetan, beraz 
i kas tetxeek azaroaren nominetan igoera eta 
atzerapenak sartu behar dituzte.

Balearretako Governek %75eko 
erretiro partzialak dakarren 
gizarte-kotizazioaren gainkostua 
bere gain hartuko du

STEIk eta FSIEk Conselleria de Educación 
eta Patronalen sinadurak lortu dituzte urria
ren 9an adostutako akordioan.

Indarraldia 2019tik 2021era luzatuko da eta 
%75eko erretiro partziala posiblea izango 
da baldin eta enpresak ordezko langile bati 
behinbetiko kontratua egiten badio. Egorea 
honek sortzen duen gainkostua Conselle
riak ordainduko du, hortaz, “ez dago kalterik 
enpresentzat” STEIk adierazi duen bezala. 
Jatorrizko akordioak %50eko gehienezko 
murrizketa jasotzen zuen, beraz, “akordio be
rria aurrerapauso nabaria da eta indarraldia 
luza daitekeela espero dugu” dio STEIk.
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A
Lan antzinatasuna enpresan
Antzinatasuna langileak enpresan zerbitzuak jarraian emandako denbora da. 
Kontratu anitzak izateak ez dakar, beti, lan harreman desberdinak izatea.

Horrela, langile batek kontratu anitzak izan dituenean, jurisprudentziak ebatzi du 
lan harreman bera mantentzen dela “loturaren funtsezko unitatea” apurketa 
ez dagoen bitartean.

Halaber, aurreko enpresa enpleguemailea ordezkatzen ari diren enpresek langilea 
subrogatzen dutenean, langileen antzinatasuna enpresa horietan lehen enpresarekin 
izandako lehen kontratutik aurrera zenbatuko da.

 Behin-behineko kontratuen kateatzea
Enpresa batek langile bati jarraian bata bestearen atzetik egindako kontratu anitzei dagokien 
antzinatasuna zenbatzerakoan, kontratuen arteko tartea aintzat hartu beharko da. Lehen, jarraian 
zihoazen bi kontratuen artean 20 eguneko epea igaroz gero, horien baitan langileak bere kontratua 
salatu zezakeela, antzinatasuna eten egiten zen. Horrek enpresari 21. egunetik aurrera kontratua 
egiteko aukera ematen zion edo ekainean kaleratu eta berriro irailean kontratazeko aukera, modu 
horretan enpresak langileari uda ordaintzea ekidin zezakeela.

Hala ere, arestian aipatu legez, langile baten antzinatasuna jakiteko enpresan egindako zerbitzu 
guztiak aintzat hartu behar direla ebatzi du jurisprudentziak. Horrela, kaleratzeagatiko kalteordaina 
edo antzinatasunagatiko plusak kalkulazeko ere denbora guzti hori aintzat hartu beharko da.

 Zer egin daiteke enpresak benetako antzinatasuna aitortu dezan langileak?
Langile batek bere enpresak benetako antzinatasuna aitortu diezaion nahi duenean, eskubidea aitor
tzeko prozedura judiziala hastea gomendatzen da, eta hark antzinatasunplusa ordaindu beharko ba
lio, prozedura horri zenbatekoen erraklamazioa gehitu dakioke.

Langilea kaleratuko balute eta langileak berak kaleratzea inpugnatu nahiko balu, oso garrantzitsua da 
demandan lan harremana hasi zeneko benetako data zehaztea, kalteordaina antzinatasun zuzenaz 
kalkulatu dadin.

Antigüedad laboral en la empresa
Se entiende por antigüedad el tiempo en que 
el trabajador ha prestado servicios para una em
presa determinada sin solución de continuidad, 
y el hecho de existir una diversidad de contratos 
no siempre provoca la existencia de relaciones 
laborales diferentes.

De hecho, cuando un trabajador ha tenido una plu
ralidad de contratos, la jurisprudencia ha estableci
do que mientras no exista una ruptura de la “uni
dad esencial del vínculo” contractual, se entiende 
que la relación laboral sigue siendo la misma.

La jurisprudencia ha considerado que deben 
computarse la totalidad de los servicios presta

dos en la empresa para conocer la antigüedad 
de un trabajador o trabajadora, y así, tener en 
cuenta todo el tiempo para el cálculo de la in
demnización legal en caso de despido o de los 
pluses por antigüedad.

Si una persona quiere que se reconozca su 
antigüedad dentro de la empresa en la que está 
prestando sus servicios, lo recomendable es iniciar 
un procedimiento judicial de reconocimiento de 
derecho, y en el caso que ésta debiera abonar 
un plus de antigüedad, se podrá acumular a este 
procedimiento uno de reclamación de cantidad.
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Antigüedad laboral en la empresa

NAFARROAN ERE 
EUSKARAZ BIZI NAHI 
DUGULAKO
STEILASen iritziz, ezinbertzekoa eta pre
miazkoa da euskararen lege berri bat egitea, 
zonifikazioa ezabatzeko eta nafar guztien hiz-
kuntzaeskubide demokratikoak bermatzeko.

Gainera, Nafarroako Gobernuari galdatzen 
diogu euskararen dekretuaren aurkako epaiari 
helegitea jartzeko, eta oraingo legeesparruak 
ematen dituen baliabideak erabiltzeko, dekre
tuan jasotako euskararen aldeko aitzinamen
duak albait gehien babestearren.

NAFARROA. IRAKASLE 
KONTRATATUEK UDA KOBRATZEA
STEILAS sindikatutik modu positiboan baloratzen dugu 
premiazko neurriak hartzeko arduradunek erakutsi duten 
jarrera, arazo honen soluzioa azarorako izango dela berretsiz, 
gogoan baitugu aurreko Mahai Sektorialean bost hilabete 
edo gehiagoko epeetaz solastu zirela.

Argi dugu ere, Itunean jasotako neurri hau aurrera eramateko 
bidea hasi baino ez dela egin; haiek esan bezala, aste honetan 
izanen den Mahai Orokorrak zein Nafarroako Parlamentuaren 
gehiengoak babesa eman beharko baitio aurrera egiteko. 
Hau dela eta, zuhurtziaz jokatu beharra dago, eta kritiko 
bezain mobilizatzaile jarraituko dugu gure aldetik irakasle 
kontratatuek kobratu arte.

SKOLAE PROGRAMA
Egungo egoerak argi uzten digu gizarte heteropatriarkal 
eta androzentriko zaharkitu honek biolentziaren kultura 
bultzatzen duela eta, horrez gain, boterean oinarritutako 
harreman sistema zurrun eta estua bultzatzen duela, 
maskulinitatefeminitate eredu zaharrak eta zabarrak 
zimelduta.

Baditugu derrigorrez bete beharreko legeak: Hez
kun tzaren LOE 2/2006 legea, Gizonezkoen eta Ema
kumezkoen berdintasunerako LO 3/2007 legea, Genero
indarkeriaren prebentziorako LO1/2004 legea, LGTBI+ 
pertsonen berdintasun sozialerako 8/2017 Foru Legea eta 
gaur egungo 17/2019 Foru Legea, emakume eta gizonen 
berdintasunerako legea; araubide horiek guztiek argi eta 
garbi erakusten digute ezinbestekoa dela ikastetxeetan 
bultzatzea eta lantzea berdintasunaren aldeko heziketa 
aurre eginez desberdintasunari, generorolei, adieraz
pen sexistei; erakusten digute heziketak desagerraraziko 
dituela biolentzia, bazterkeria eta bereizkeria, datozen 
lekutik datozela.

SKOLAE programa saritua izan da, hain zuzen ere Hez
kuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea 
(Unesco) Nesken eta Emakumeen Hezkuntzarako Na
zioarteko Sariarekin.

Programa hau egoki doituta dago egungo lege
markoan eta bizitzako lehen etapetatik ezartzen ditu 
ezagutzaren, askatasunaren eta etorkizuna generoak 

ezagutzen ikasten da, horiei kontra egiten eta baita 
berdintasunerako eskubidea erabiltzen ere bizitzaren 
eremu guztietan: eremu kulturalean, erlijioan, klase 
sozialetan, aniztasun funtzionaletan, orientazioan, 
identitatean eta generoadierazpenetan.

SKOLAEk proposatzen duena honakoa da: neskamutikoek 
jasotzen dituzten eredu eta mezuak heziketatik abiatuta 
berdintzea; umeek, modu horretan, berdintasunean hazi 
eta harremanak izaten ikasiko dute, biolentziarik gabe eta 
bizitzarako aukera guztiak aintzat hartuta.
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OPE-laboralak
Euskal Herriko Unibertsitateak Enplegu Publikoaren 
Eskaintza deitu du Administrazio eta Zerbitzuetako 
Langile Laboralen 77 plaza egonkortzeko.

STEILASen weborrian daude eskuragarri, UPV/
EHUn, lankontratudunen arloan garatzen ari den 
EPE 20162017 oposaketa prozesurako materiala 
(23 espezialitate):

https://ehubox.ehu.eus/s/fQAGFJ2F7tHj84i

STEILASeko lantaldeak garatu du eta zalantzazko 
galdera ugari daude. Horrenbestez, baliteke mate
rialak aurrerago aldatu behar izatea. Norberaren ar
dura da daukan materiala eguneratua dagoela ziur
tatzea. Horretarako nahikoa dau kazue fitxategiaren 
izenean azaltzen den datari erreparatzea.

1

Lekualdatze- 
Lehiaketa-AZP
Behinbehineko zerrenda hamar egun barru argita
ratzea aurreikusi du Administrazioak.

3

2
Kontratu-Programak-AZP
Kontratuprogrametako 35 lanpostu Lanpostuen Ze
rrendan (RPT) sartuko dira 2020ko urtarrilaren 1etik 
aurrera. Honela, STEILASen erreibindikazio bat bete
tzen hasiko da. Geratzen diren 65 lanpostuak Lanpos
tuen Zerrendan (RPT) sar daitezen erreibindikatzen 
jarraituko dugu. Administrazioak esan duenez, erdia 
2020an sartuko da eta gainerakoak 2021ean.

EHUk bere egingo du Eusko 
Jaurlaritzak bere funtzionarioei 
eskainiko dien 2 asteko luzapena 
jaiotza, adopzio eta harrerako 
zaintzetako baimenetan. Hark bezala, 
gainera, irailaren 1eko datarekin jarriko 
du indarrean. Neurria bai AZP-ri baita 
IRIei ere aplikatuko zaie. Bestalde, 
Berdintasun Zuzendaritzak azaroaren 
bigarren astean “Kontziliazio Gida” 
aurkeztuko duela jakinarazi du, 
zeinaren bidez arlo honetan jada 
indarrean diren neurriak bildu 
eta lege-baldintza berriak jasotzen 
diren (funtsean, 6/2019 EDa, 
martxoaren 1ekoa, enpleguan 
eta lanpostuan gizonezko eta 
emakumezkoen artean tratu eta 
aukera berdintasuna bermatzeko 
premiazko neurria).

Os informamos de los temas tratados 
con la Administración en relación 
al PAS de la UPV/EHU: la OPE 
de laborales que se materializará 
a lo largo del próximo mes de 
noviembre, la incorporación de 35 
plazas de contrato-programa 
en la RPT, concurso de traslados, 
novedades sobre fijo por sentencia 
y, finalmente, el acuerdo 
de equiparación de permisos 
de conciliación por cuidado 
de menores a 18 semanas desde 
el 1 de septiembre de 2019.

ADIN TXIKIKOAK ZAINTZEKO 
KONTZILIAZIO BAIMENAK 
BALIOKIDETZEKO AKORDIOA
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Errektoretza eta IRIen 
arteko negoziazio 
bidea berreskuratuta
Azken hilabeteetan galduta genuela zirudien Errek
toretza eta IRIen arteko negoziazio bidea berresku
ratu dugula ematen du ikasturte berriarekin batera. 
Hartara, eta nahiz eta aurrekontuek finkatzen dizki
gun mugak ikaragarriak diren, badirudi aukera izan
go dugula gutxienez, LEP berria negoziatzeko eta 
hainbat araudi zaharkituri ere buelta bat emateko.

LEParen datuak ez ditugu oraindik ezagutzen bai
na, gutxienez, espero dugu aurten ere %100eko 
birjartze tasarekin jarraitzea. Guk, beti bezala, IRIen 
egonkortzeari emango diogu lehentasuna, karrera 
akademikoan aurrera egiteari baino.

Gaurkotu eta negoziatzeko zehaztu ditugun gai
etan, bestalde, azpimarratu nahi dugu, dozentziaren 
esleipena, oraindik ere arazo eta arrakala askoren 
iturri dena Sailen barnean, eta Ikertzaileen egoera
rena, batez ere formakuntzan dauden hasi berriena.

Esan bezala, Eusko Jaurlaritzak horren estu hartuta 
duelarik EHU ez da erraza izango hobekuntza na
barmenik lortzea alderdi ekonomikoan baina gure 
asmoa da behintzat lan baldintza eta egoeretan 
gardentasunari eta berdintasunari bultzada eman 
eta eta nagusikeriak, ahal dela, murrizten joatea.

Epaia bidezko 
finkotasuna
Europar Batasuneko Justizia Epaitegiak epaia eman 
baino lehen, EBko abokatu orokorrak bere iritzia 
eman zuen aurreko ostegunean, urriaren 17an. 
Abokatuak Europa mailako araudia Espainiako 
jurisprudentziarekin bateragarria dela esan zuen, 
non “behinbehineko ondoz ondoko izendapenen 
Administrazio Publiko baten abusua ez da behin
behineko lan harremana automatikoki finko 
bihurtzearekin zigortzen”.

4

Adin txikikoak zaintzeko 
baimenak baliokidetzeko 
akordioa
Urriaren 18ko bileran, jaiotza, adopzio eta adopzio 
edo harrerarako zaintza kasuetako baimenak 
2019ko irailaren 1etik aurrera 18 asteetan orokorki 
baliokidetzeari buruz aritu zen. Bestalde, Berdin
tasun Zuzendaritzak azaroaren bigarren astean 
“Kontziliazio Gida” aurkeztuko duela jakinarazi du.

5 7

6
Osagarrien deialdia 
onartua
Irakasleei eta Ikertzaileei propio dagokienean, 
urriko 16ko Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, 
2018ko osagarrien deialdia onartu zuen. Horrela 
bada, laster emango du Unibasqek argitara deialdi 
berria, espero dugularik C motako osagarriak aur
ten bertan ebazteko modua izatea. Etenda dagoen 
2017ko deialdiarekin berriz, ez dakigu oraindik zer 
gertatuko den. Ez dadila behintzat batzuen eta bes
teen egoskorkeria denon kalterako izan.
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Asko dira emakumezko eta gizonezkoen arteko ber
dintasuna lortzeko helburua duten nazioarteko esta
tuko eta erkidegoetako gomendio, protokolo, itun eta 
legeak.

Araudi horiek guztiek haien helburuak lortzeko hezkun
tzak duen garrantzia eta esparru honetan lan egite
ko beharra onartzen dute. Hori guztia kontuan izanda 
Nafarroako aurreko Gobernuak, gure sindikatuaren eta 
beste eragileen presioari esker, berdintasuna lantzeko 
SKOLAE programa ezartzeko erabakia hartu zuen, eta 
profesional adituak aritu ziren programaren diseinuan.

SKOLAE programaren helburua Nafarroako ikasleak 
berdintasunean hezteko eskubidea bermatzea da, gi
zartean bizi dugun desparekotasunetaz kontzientzia 
hartzea eta pertsona, harreman eta gizarte eremuak 
eraldatzea.

SKOLAE
SARITUA IZATETIK
EPAITUA IZATERA

ko. Baina erakunde erlijioso batzuk eta zenbait elkartek 
programa bera manipulatu zuten. Testuingurutik hain
bat elementu erabiltzen ari dira argudiohaztegi bat 
sortzeko, itundutako ikastetxe pribatuen intsumisioa 
justifikatzeko eta hainbat ikastetxetan ez ezartzeko.

Hartara paradoxa handia sortu da, batetik Programari 
intsumisioaz gain, progaman bertan parte hartu zuten 
hainbat profesional deklaratzera deituta izan dira eta 
bestetik UNESCOk Nesken eta Emakumeen Hezkun
tzarako Nazioarteko Saria eman dio SKOLAEri.

Kezkatuta gaude epaitegietatik jasaten ari diren jazar
penaz gain, azkenaldian hartu diren zenbait erabaki po
litikok zeharo baldintzatu dezaketeelako SKOLAE ikas
geletara egoki ailegatzea.

Carlos Gimeno Gurpegiri, Hezkuntza Departamentuko 
kontseilari berriari, SKOLAE programa bere osotasu
nean ezartzea eskatu diogu, edukian eta prozesuan 
inolako mugarik gabe. Itunpeko ikastetxeetan eta pu
blikoetan programa bermatzea.

Berdintasuna 
ez da hautazkoa!

Kezkatuta gaude epaitegietatik 
jasaten ari diren jazarpenaz gain, 
azkenaldian hartu diren zenbait 
erabaki politikok zeharo baldintzatu 
dezaketeelako SKOLAE 
ikasgeletara egoki ailegatzea.

SKOLAEk berdintasunean du oinarria, pertsonen es
kubideak errespetatzen ditu eta errotuta dauden botere 
harremanen kontrako heziketan dihardu, genero pers
pektiba baliatuz mundua ikusteko eta ulertzeko modu 
inklusibo batetik begiratuta.

Programa hau gorpuzten duen ardatza hezkidetza da, 
helburuen artean maskulinitate eredu toxikoa ekiditea 
eta beste modelo batzuen garapena ahalbidetzea dau
de. Gainera ikasleen arteko botere harremanen eredu 
ezberdinak antze mateko tresnak eta menpekotasun rola 
saihesteko bidelaguna da. Hau da, etorkizunean indar
keri matxistaren ondorio larriak aldatzeko erreminta da.

Programa behin amaituta pilotatzearen eta zabalpen 
partzialaren fasea nahiatezkoa izango zela adierazi zen, 
ondoren Nafarroako ikastetxe guztietan martxan jartze
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Pasa den urriaren 11n Armairutik Ateratzearen Nazioar
teko Eguna ospatu zen. Onartu beharra daukat sor
presaz hartu ninduela, egun horretan bertan enteratu 
bainintzen egun hori existitzen eta ospatzen dela. Gaur 
egun guztia gertatzen den horretan jakin nuen halako 
ospatzen zela: sare sozialak.

Egun hau AEBetan 1988tik aurrera ospatzen hasi omen 
zen, gay eta lesbianen aldeko manifestazio baten 
urteurrenaren harira. Bultzatzaileen iritziz, armairutik 
ateratzea eta begibistako LGTBIQ+ bizitza eramatea 
omen zen aktibismo formarik oinarrizkoena eta hoberena. 
Arrazoia izango zuten, garaiko testuinguru soziopolitikoa 
zein izan zitekeen irudikatzen badugu.

Ziur nago ekimen hau eta antzerakoak milaka 
pertsonentzako laguntza izugarria direla oraindik ere, 
beldurrak gainditu eta inguratzen dien gizarte horren 
aurrean norbera den bezala izatera bultzatu dituela, 
azken finean. Hemen nago eta naizena naiz. Jakin badakit 
ere ez dela batere erraza pausoa ematea.

Aitzitik, egun honek ere izan dezake bestelako irakur
keta kritikoagoa. Ezin dugu ahaztu gaur egun munduko 
dozenaka herrialdetan armairutik ateratzea oso arrisku
tsua dela, kartzela zein heriotza zigorrak ezartzera hel 
baitaitezke. Horretara iritsi gabe, LGTBIQfobia eta sexu 
askatasunaren aurkako erretorikak geroz eta zabalduago 
daude gure artean ere. Zarena izateko eskubidea alda
rrikatzeagatik, ez besterik. Armairutik atera ahal izatea, 
beraz, ez dago guztion esku.

Nik neuk, dagoeneko aipatu dudan bezala, ez nekien 
egun hau ospatzen zenik, jakin ez dakidan bezala noiz 
atera nintzen lehendabiziko aldiz armairutik. Ezingo 
dudana ahaztu da zeini zabaldu nizkion nire armairuko 
ateak egun hartan. Nire arreba txikiari izan zen, eta “mu
til bat da” esan nion. Ez nintzen ausartu “gay naiz” esa
tera. Gay nintzenik ere ez nioke esango, zalantzaz josita. 
Ezer ospatu ez eta, korrika alde egin nuen esaldia buka
tu gabe apenas, begirada kenduta. Ez dut beste ezer 
gogoratzen. Ez dut gogoratzen ezta zein zen mutil hura.

15 edo 16 urte izango nituen, batek daki. Gerora etorri 
dira gainontzeko armairuko ateraldi guztiak. Asko. Ge
hienetan nik neuk zabaldu ditut ateak. Batzuetan, ate 
joka etorri zaizkit, nik barrutik nahi eta ezin zabaldu. 
Inoiz, atea jo gabe ere sartu eta atera egin naute, nik 
nahi gabe. Oraindik, hizketalditxo bat edo beste izango 
nuke buruan dudan horrekin.

Armairutik ateratzea batzuetan jolasa izan den bezala, 
mina dut gogoan gehienbat. Eta, ondoren, arina. Pisua 
galdu izana. Korapiloa askatu izana. Motxila hustu izana. 
Burua astindu izana. Baina bestaldean ez dut beti senti
mendu berbera aurkitu. “Lasai, horregatik ez zara lehen 
baino okerragoa” edo tankerakoak entzun izan ditudan 
bezala, isiltasuna ere aurkitu izan dudalako. Txanpona 
ez delako beti alde berdinera begira erortzen: armai

(DES)armairua

rutik atera ni, akaso, bestea sartzeko. Ezjakintasuna eta 
beldurra: zer pentsatuko ote du orain jendeak?

Familiarekin, lagunekin, klasekideekin, irakasleekin, 
lankideekin... Zurekin, horrekin eta harekin. Etxean, 
institutuan, lanean, kalean, medikuarenean... Hemen, 
han eta hor. Ez garelako behin ateratzen armairutik. 
Kontaezinak baitira armairutik atera garen aldi guztiak, 
eta falta zaizkigunak. Armairutik aterako garela espero 
baitu gizarteak. Armairuan sartzen gaituen berberak.

Armairutik ateratzen jarraitu behar 
badugu, heterosexualitateari zigelitasun 
osoa ematen jarraituko dugu, 
eta bestelako identitateei ikusgarri 
egiteko ardura betikotzen arituko gara.

Izan ere, gizarteak heterosexualitatea du ardatz. Hetero
sexualitatea du arau. Eta horrek ez du behar armairurik. 
Horrek, heterosexualitateak, sekulako eskaparate puska 
du bere esku. Garbigarbia. Eskaparate horretan zer sar
tzen den eta zer ez den sartzen agintzen du, gainera.

Agindu, bai. Zeren, oraindik ere, heterosexualitatea da 
erdigunea mugatzen duena. Zer den onartua eta zer den 
baztertua. Pribilegiozko posizio horretatik bazterrak ar
mairutik atera behar garela esaten eta, zelatan, noiz eta 
nola ateratzen garen itxoiten, ikusten eta epaitzen.

Bada, armairutik ateratzen jarraitu behar badugu, he
terosexualitateari zigelitasun osoa ematen jarraituko 
dugu, eta bestelako identitateei ikusgarri egiteko ar
dura betikotzen arituko gara. Ardura ezin da gehiago 
soilik gurea izan. Honekin guztiarekin bukatzeko ardura 
guztiona da. Borrokak eta aldarriak bestelakoak izaten 
hasi behar dute.

Bukatu dezagun, beraz, erdigune horrekin. Bukatu de
zagun armairuekin eta begiratu gaitezen parez pare, eta 
ez gehiago erdigunetik bazterrera. Egon gaitezen guz
tiak kanpoan inor barruan egon behar ez izateko. Inor 
eskaparate horretan onartua izan behar denik gehiago 
ez sentitzeko.
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Badakigun bezala, osasuna pertsonaren ongizate fisiko, 
psikiko eta sozialaren arteko osotasunean oinarritzen 
da. Eta beraz Lan Osasuna, lanaren ondorioz sortutako 
arriskuen prebentziorako beharrezkoak diren neurriak 
aplikatzera eta ezinbestekoak diren jarduerak garatzera 
bideratuta dago. Hau lortzeko, argi dago, denok ildo 
berean lan egin behar dugula, baina...

Eusko Jaurlaritzak langileekiko ezartzen duen politika 
neoliberala, haren arduragabekeria eta utzikeria eta pa
tronalak langileei ezartzen dizkien lan baldintzak, behin 
eta berriro enpresetako langileentzako prekarietatea 
dakartza. Horren guztiaren ondorioz, dagoeneko 36 hil
dako ditugu Hego Euskal Herrian mahai gainean.

Enpresa askotan erabiltzen ez diren prebentzio neu
rriak, kontrol ezak, egiten ez diren auditoretzak langi

LAN OSASUNAREKIKO

UTZIKERIA

Zer da laneko istripua? Langilea lanean ari dela edo 
lanaren ondorioz jasan dezakeen edozein gorputzlesio.

Laneko istripuen barruan “IN ITINERE” istriputzat joko 
da langileak lantokirako joanetorrietan jasan dezakeena.

Zer da Gorabehera (intzidentzia)? Edozein jarduera
tan aritzean eman daitekeen edozein egoera, lesiorik 

eragin ez, baina lesioak eragin ditzakeena. (Segurtasun
lagun tzaileari komunikatu eta erregistratu behar dira).

Gaixotasun profesionala: Irakasleon kasuan NODU
LOak besterik ez.

Laneko istripua, baja eragiten duena: lan istripu baten 
ondorioz baja hartu baduzu, lan sariaren %100 dagokizu.

Lan istripuak, nola jokatu EAEn

Larria al da? BAIEZ

Istripua

MUFACEkoa
bazara

MUTUALIA
www.mutualia.es
Q 902 540 250

Norberaren aukeraren 
arabera

112ra DeituMutuara joan behar da

Lan istripua izan dela 
adierazi behar da

Gizarte 
Segurantza

Zure
Mutua

Gizarte 
Segurantzakoa

bazara

Ikastetxeko Zuzendaritzak beti bete behar du jakinarazpena eta Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzura zein 
Nomina sailera bidali

leek enpresan jasaten dituzten arriskuak biderkatzen 
dituzte.

Horrez gain, langile sektore ahulenetan prekarietatea are
agotzen da, emakume, gazte, txiro eta etokinen artean.

Bai langileria, bai horien ordezkari garen sindikatuok 
hamarkadak daramatzagu makina bat egoera salatzen. 
Jaurlaritzak eta patronalak ordea, ez ikusiarena egiten 
dute ohikoak diren istripu traumatiko hilgarri horien 
konplize bilakatuz.

Hezkuntzan baditugu ere gure arazoak:

EAEko administrazioarekin lan bateratua egin ahal iza
teko, 31/1995ko azaroaren 8ko araudian (38.3 artikuluan 
hain zuzen ere) jasotzen den moduan, urtean 4tan elkar
tu beharko ginateke, baina beraien axolagabekeria sa
latu nahi dugu; urte osoan zehar ez baitugu bilera bat 
bera ere izan.

Amaitzeko, argi utzi nahi dugu prekarietatea eta Lan 
Osasuna kontzeptu bateraezinak direla eta lan istripuak 
ezin ditugula inoiz lanpostuari lotutako berezko zerbait 
bezala onartu.
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Jendarte mugimenduak

EKUADOR Lenin Moreno presidenteak ez du 
lortu herriaren burujabetza korporazio transnazionalei eta 
NDFri saltzea. Gora Ekuador!

Gerrarako Eusko 
Label Armak

Pobreziaren Nazioarteko eguna
POBREZIA GIZA ESKUBIDEEN ARLOKO ARAZOA!

DBEN MURRIZKETARIK EZ !

ROJAVA Kurduek gobernu konfederal eta 
autonomoa ezarri duten lehen lurraldea da ROJAVA. 
Sinbolo esanguratsua hainbat etnia eta herri elkarrekin  
eta bakean bizi direlako.

Utzi bakean Rojava, inbasio turkiarrari ez!

Gure elkartasuna Rojavaneko Iraultza Feministari!

Gerrek heriotza, pobrezia eta pertsonen lekual
datzeak sortzen dituzte. Euskal armagintzak ge
rren konplize bilakatzen gaituela salatze aldera, 
hainbat talde antimilitaristek azoka antolatu 
dute Bilbon label euskalduna duten produk
tuak erakutsita, haien artean barazki goxoak eta 
arma hiltzaileak.

Las guerras generan muerte, pobreza y des
plazamiento de personas. Con la intención de 
denunciar que la industria armamentística vas
ca nos convierte en cómplices de guerra, varios 
grupos antimilitaristas han organizado en Bil
bao un mercado con productos de label vas
co, entre ellos no faltaron sabrosas hortalizas y 
armas criminales.
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TOXICBIRA
Urriak 12 Herri Indigenen 
Erresistentzia Eguna
Iberdrola dorrean hasi zen, transnazionalek 
Latinoamerikan diharduten gehiegikeriak 
salatzeko eta handik Lemoiz,Gatika, Abra 
eta Petronorrera abiatu zen.Ekologistak 
Martxan, Gatikako Autopista Elektrikorik 
ez! eta Koke ez! koordinakundeetako 
partaideen gidaritza bikainean.

Larrialdi klimatikoaren greba
2019an, mobilizazio historikoak bizi izan ditugu gobernuek 
aldaketa klimatikoaren aurrean duten geldotasunjarrera 
salatzeko. Gazteak Klimaren Alde (Jóvenes por el Clima) 
erakundeak antolatu ditu, Fridays For Future izenarekin 
ezaguna bihurtu dena. Martxoko eta maiatzeko deialdien 
ostean, Etorkizunerako Aste Globalak, irailaren 20tik 27ra 
bitartean, 7 milioi pertsona inguru aktibatu ditu mundu 
osoan. Euskal Herrian ere mugimendua nabarmena izan da. 
Eta hori hasiera besterik ez dela adierazi dute sustatzaileek.

Balorazio posible asko daude, eta, besteak beste, hainbat 
gako:

Haserrea. Mundu osoko gizartesektore handien hase
rreak katalizatzaile bat behar zuen, eta Greta Thunberg 
gazte suediarrak rol hori jokatu du, errealitatea aldatze
ko nahia transmititzeko. Milioika pertsonek bere egin 
dute protesta hori.

Gazteria. Partehartzailea eta protagonista izan da, baita 
sustatzaile eta eragilea ere. Esperientzia berriak ezagu
tu eta asko ikasi du babesa, elkarlana eta konplizitatea 
eskaini duten beste belaunaldiekin. Erantzukizunak eta 
konpromisoak hartu dituzte. Ahaldundu egin dira gizar
tearen eta arduradun politikoen aurrean.

Postureoa. Bai, manifestazioetan selfie asko atera dituzte 
sare sozialetarako, eta edari freskagarriak ikusten ziren 
plastikoetan. Normala da. Mobilizazio horiek gizarte 
berria ikusteko bi moduren arteko muga ordezkatzen 
dute. Eta biak elkarrekin bizi dira mugan. Hezkuntza 
ekosozial handiagoa behar dugu.

Erasoak. Mundumailako arrakastaren ostean, ordura arte 
patriarkatuak ikusten zuen irudia, hau da, bere ideien 
alde borrokan ari zen neskato bat, klimaren neska gaizto 
bihurtu da. Horregatik hedabideen artilleria guztia abian 
jarri da mugimenduaren ahotsa isiltzeko.

Tweet batean adierazi zuen moduan, horrek adierazten du 
bide onetik goazela. Bitartean, Klimaaldaketari buruzko 
Gobernuarteko Taldeak dio amildegira ari garela hurbiltzen.
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Movilizaciones históricas en la Semana 
Global para el Futuro, ha activado a unos 
7 millones de personas de todo el mundo.

La indignación de grandes sectores sociales 
de todo el mundo necesitaban un catalizador.

La juventud. Ha sido partícipe y protagonista, 
promotora y motor.

El postureo. Necesitamos mas educación 
ecosocial.

Toda una artillería mediática para intentar 
desprestigiar el movimiento.
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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
Liburutegiko eraikina 1. solairua
48940 Leioa (Bizkaia)
W 946 01 24 34 (2434)
W 946 01 24 35 (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

www.steilas.eus


