
Gizarte Ekimeneko ikastetxeak

Gaurko greba egunak ere oso jarraipen zabala izan du, maiatzeko
greba egunen jarraipena gaindituz,  Eusko Jaurlaritzak ezarritako
zerbitzu minimoak abusiboak izanda ere 

Atzoko  egunean  emandako  aurrerapusoek  gatazkari  amaiera  egokia  eman
ahal  izateko,  ezinbestekoa  izango  da  Patronalek  eta  bereziki  Jaurlaritzak
arduraz jokatzea 

ELA,  STEILAS,  CCOO eta LAB sindikatuok bultzatutako elkarrizketarako prozeduraren baitan,
atzoko  egunean  aurrerapauso  garrantzitsuak  egon  ziren.  Hala  ere,  gaur  gaurkoz  ez  dago
akordiorik itxita, beraz, jada deituta daukagun mobilizazio eta greba dinamikarekin jarraituko dugu.
Izan ere, prozedura guztian zehar ikusi ahal izan dugu, mobilizazio eta greba dinamika abian den
heinean soilik ematen direla mugimendu eta aurrarapausoak.  Gatazka hau akordio egoki batekin
amaitzeko bermerik onena beraz, greba izaten ari den jarraipen zabala da.

Gaurkoa, azken hiru ikasturtetan egiten den 28. greba eguna da sektorean.  Bere jarraipena oso
zabala izaten ari  da,  %75 ingurukoa,  maiatzeko greba egunen jarraipena nabari  gaindituz,  eta
Eusko Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoak erabat abusiboak diren arren. Zentzu honetan,
sindikatuok zerbitzu minimoen agindua juridikoki salatzeko aukera aztertzen ari gara. Aldi berean,
greba izaten ari den babesak agerian uzten du langileen artean dagoen nahiagabea, orain dela 10
urtetik eguneratu gabe dituzten lan baldintzen kaskartzearen ondorioz. 

ELA, STEILAS, CCOO eta LAB sindikatuok bereziki Eusko Jaurlaritzaren jarrera salatu nahi dugu.
Izan  ere  gatazka honetan guztian  zehar,  gatazka  bideratzeko izan beharko lukeen  inplikazioa
alboratu  eta  bere  parte  hartze  ia  bakarra  zerbitzu  minimoak  gehitzera  bideratu  duelako.  Aldi
berean,  atzo  emandako  aurrerapusoek,  gatazkaren  irtenbide  egoki  batean  amai  dezaten,
ezinbestekoa izango da patronalak eta bereziki Hezkuntza sailak dagokien arduraz jokatzea.

Horregatik, beste behin ere, ELA, STEILAS, CCOO eta LAB sindikatuok, patronalari eta bereziki
hezkuntza sailari, bakoitzak dagokion arduraz jokatzeko eskatzen diegu beste behin ere, langileen
eskaerei erantzunez gatazka bideratzeko eduki eta planteamenduak berresteko.
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Centros de Iniciativa Social
La  huelga  de  hoy  está  teniendo  un  seguimiento  mayoritario,
superando el de las ultimas convocatorias de mayo, a pesar de lo
abusivo de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno

Para que los avances producidos ayer puedan desembocar en una solución
al conflicto las patronales y el Gobierno deberán actuar con responsabilidad

 


