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Gure proposamenak
jakinak dira:

#  2020-21 ikasturtearen hasiera 
Hezkuntza Sailarekin batera 
antolatzea.

#  Eskoletara bueltatzea segurtasun 
eta osasun neurriak bermatuta. 

#  Aparteko baliabide ekonomiko 
eta pertsonala bideratzea 
hezkuntzara. 

#  Hezkuntza Sailarekin langileen 
lan baldintzen dagozkien 
gaiak adostea.

#  Ratioen jaitsiera.

#  Eraikinen berrantolakuntza.

#  Egutegi eta ordutegien 
egokitzapena.

A urtengoa ez da guztiok nahiko genukeen 
ikasturte amaiera izan. SARS-CoV-2 bi-
rusak hankaz gora ipini ditu hezkuntza 

sistemak eta guztiok ibili gara ardi galduak bezala, 
noraezean. Horrelakoetan, galduta dauden ardiek 
egin ohi duten moduan, elkartu eta irtenbideak 
bila tzea izan ohi da zuzenena. STEILAS burubela-
rri aritu da lan horretan: gainontzeko sindikatuekin, 
guraso elkarteekin, zuzendari elkarteekin eta ikasle 
sindikatuekin gogoetak partekatu eta elkarlan es-
parruak zabaltzen saiatu gara. Halaber, Nafarroako 
mahai sek torialean birusak hezkuntzan sortutako 
anabasari irte era emateko ere proposamen zeha-
tza aurkeztu dugu. Proposamen honek eskola pre-
sentzialak eta osasuna uztartzea du helburu. Horre-
tarako beste politika fiskal batzuk beharko lirateke 
ezinbestean eta horien inguruko gogoeta ere jaso-
tzen dugu proposamenean.

Hego Euskal Herriko Hezkuntza Sailak modu inpro-
bisatuan ari dira jokatzen eta langileen zein ikasleen 
osasuna bermatzeko nahikoa ez diren aldebakarreko 
erabakiak hartu ditu behin eta berriro. Egoera ho-
rren aurrean, ikasturte amaierari begira segurtasun 
eta osasun bermeak betetzea eskatu dugu sindikatu 
guztiok, baina zoritxarrez ez dugu erantzunik jaso. Al-
debakartasuna eta agintekeria nagusi dira Hezkuntza 
Sailen aldetik, EAEn bereziki. Erabaki horiek ikaraga-
rrizko ziurgabetasuna sortu dute ikastetxe eta langi-
leengan. Horretaz gain, berez, lan zama ikaragarria 
dagoen garai batean, EAJren hezkuntza politikek ito 
egin dituzte zuzendaritza talde asko.

Bestetik, datorren ikasturte haiseran ez omen da sal-
buespen neurririk egongo, Hezkuntza Sailaren arabe-
ra. Hau da, dena normala balitz bezala jokatu behar-
ko dugu, gertatu den guztia normala ez beste guztia 
izan bada ere. Badirudi hainbat plan aurreikusten 
direla, baina zoritxarrez ez dugu inolako proposame-
nik jaso, are gutxiago adostu. Datorren ikasturterako 
plantillen eraketan ez dago inongo berrikuntzarik. 
Ikasturtea modu presentzial normalizatu batean has-
tea da guztion nahia, baina horrela izatekotan ere, 
ikastetxeen artean eta ikastetxe bereko ikasleen ar-
tean sortutako arrakala gainditzeko ezinbestekoak 
izango dira era guztietako baliabide gehiago.

Eskola beharrezkoa da, eskola guztion eskubidea da 
eta hori kudeatzeko benetako gidaritza ezinbestekoa 
da! Eskola, ez da edukiak barneratzea bakarrik, es-
kola publikoak jatorrizko ezberdintasun sozio-ekono-
mikoak berdindu egiten ditu, eskolak askok egunean 
gutxienez janari bat izatea bermatzen du. Eskolak 
sozializatzen erakusten digu, eskolak taldearen ga-
rrantzia erakusten digu. Eskola hori eta gehiago da. 
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Azken hilabeteetan bizi izan dugun ezohiko egoerak 
mahai gainean beti egon diren aldarrikapen batzuk 
inoiz baino beharrezkoagoak eta premiazkoagoak bi-
hurtu ditu. Besteak beste:

 Ordezkapen guztiak lehen egunetik

Hezkuntza Sailak ikasleen arreta inoiz baino beha-
rrezkoagoa zuen garaian, beste behin ere, ez du ados-
tutakoa bete.

 Uda kobratzeko egunak murriztu

Ordezkapenak ez betetzearen ondorioz, langile asko 
langabezian gelditu dira, berriro ere, zaurgarrienak di-
ren behin-behineko langileei eragin die modu lazga-
rrian. Ikasturte honi dagozkion salbuespenezko neu-
rriak hartu ditzaten exijitzen diogu Hezkuntza Sailari 
eta uda kobratzeko 105 egun soilik kontatu ditzala.

 Negoziazioa berreskuratu

Orain arteko erabakiak bere kasa hartu ditu hezkuntza 
sailak, adostu baino, jakinarazi egin dizkigu. Gurekin 
erabakiko duela dio publikoki, baina prentsaren bi-
dez ezagutu ditugu hartutako erabakiak. Ziurgabeta-
sun egoera honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da 
hezkuntza komunitatearen iritzia entzutea erabakiak 
hartu ahal izateko.

  Datorren ikasturterako baliabide gehiago

Ikasleen hezkuntza eskubidea eta langileen lan-
baldintzak bermatze aldera:

Bikoizketak egin ahal izateko ikastetxeak eskatzen 
dituen langileak, HIPI kopurua handitzea, Pedagogia 
Terapeutikoaren eta ALEen alorreko langile kopurua 
handitzea, baita aniztasun funtzionala duten 
ikasleentzat ba liabide nahikoa bideratzea ere.

 Ratioak jaitsi

Aldarrikapen historiko hori ezinbestekotzat eta 
premiazkotzat jotzen dugu une honetan, ikasle as-
kok saio presentzialak ez izatearen kalte ondorioak 
etorkizunean pairatu ez ditzaten. Hori saihesteko 
gertuko jarraipen zorrotza egin beharko zaie.

 Hezkuntza publikoan BPGaren % 6

Argi gelditu da guztion bizitzak babesteko guz-
tiontzat diren egiturak sortu behar ditugula, beraz 
beharrezkoa da diru funts iraunkor bat baliatzea gure 
hezkuntza publikoa indartzeko. Guztiok izan beharko 
genuke kalitatezko hezkuntzarako eskubidea.

 EPE 2021era atzeratu

Ziurgabetasun egoera honetan, eta datorren ikas-
turtea nola hasiko den argitu gabe dagoela, ardura-
gabekeria iruditzen zaigu Hezkuntza Sailak gai hau 
hasieratik argitu ez izana, erkidego gehienetan egin 
izan den bezala.

 Ikasle guztiak aintzat hartu

Hezkuntza publikoak, besteak beste ikasle guztien 
aukera berdintasuna bermatzea du helburu. Baina, 
konfinamendu egoeran, aurretiaz jadanik existitzen 
den arrakala areagotu egiten da. Zer egin du admi-
nistrazioak hori konpontzeko?

Datorren ikasturte hasiera ez da erraza izango; ho-
rregatik, antolaketarako hezkuntza-eragile guztien 
(sindikatuak, gurasoak, ikasleak...) iritziak kontuan 
hartzea ezinbestekoa izango da. 

EGOERA BERRIA,
ALDARRIKAPEN
BERBERAK



Bidea ez da erraza izan, gogoratu behar dugu 
1981. urtean EAEn 5 gaztetatik bat baino gutxiagok 
hitz egiten zuela euskaraz, aldiz, 2016. urtean 15-16 
urteko gazteen % 82k eta 10-14 urteko gazteen % 86k 
euskaraz hitz egiten zuen.

Prozesu honetan Eskola komunitateak izandako 
inplikazioa ezinbestekoa izan zuen. 1977. urtean 
irakasleen % 5 bakarrik zen euskalduna. 138/1983 de-
kretuaren ondorioz euskara derrigorrezko ikasgai bi-
lakatu zen eta A, B eta D ereduen sorrera ekarri zuen.

Urteak joan urteak etorri, euskararen erabilera area-
gotu da, hainbat herritan euskaraz bizitzeko aukera 
dago, eta 80. hamarkadako ikasle haiek etxean eus-
kararen transmisioa egiten dute.

Hein handi batean, eskolak bermatzen du euskararen 
ikaskuntza D murgiltze ereduari esker. Azken hamar-
kada hauetan egoera soziopolitikoa erabat aldatu 
da, eta 80ko hamarkadan familia askok euskararekiko 
harremanik ez zuten bezala, gaur egun, hainbat arra-
zoiren ondorioz, badira euskararekiko harremanik ez 
duten familia ugari ere, esate baterako, beste lurral-
deetatik etorritako familiak.

Atzerritik edota beste lurralde ez euskaldunetatik 
etorritako familien umeak eskolan euskalduntzen la-
guntzeko figura bat sortu zen, HIPIa. Horrela, irakasle 
horrekin eta D ereduko eskolan murgiltzearen ondo-
rioz euskararen ikaskuntza bultzatzen da.

Azken hilabeteotan errealitate berezi eta gogorra 
bizi izan dugu, gure auzo, herri eta hiriak ezagutzen 
genuen errealitatetik oso urrun geratu dira. Eskolak 
itxita daude familia eta ikasleentzat, irakasleok 
etxetik eman behar izan ditugu klaseak, eta horrekin 
batera ume askorentzat euskaraz aritzeko lekuak 

EEuskarak ere txertoa beharko du  uskarak ere txertoa beharko du  
pandemia hau gainditzekopandemia hau gainditzeko

desagertu dira. Familia euskaldun ugari dauden 
arren, euskaldunak ez direnen kasuan -eta horiek 
asko eta asko dira- ikasleriaren ehuneko handi 
batek euskararekin izan duen harreman bakarra 
irakasleek bidalitako lana edota beraiekin izandako 
harremana besterik ez da izan. Ume askok ez dute 
euskararik entzuten, ez etxean, ez hedabideetan ezta 
parkean ere, egun ez dute euskaraz hartu-emanik. 
Hizkuntzaren ikaskuntzan adituak direnei lehendik 
ere irakurrita genien hizkuntza bat erabiltzen ez 
denean, hizkuntza horrekiko lortutako gaitasunen 
galera nabarmena izaten dela.

Euskararekiko harreman ezak hizkuntzarekiko ondo-
rio katastrofikoak ekar ditzake gure eskoletan eta 
ikasle horien eskola-arrakastan ere. Hurrengo ikas-
turtean ez dakigu zein egoeratan egongo garen 
ikastetxeetan, baina ezinbestekoa da irailean, anto-
lamendu berrian, euskara indartzeko plan berezi bat 
egitea desabantailan izan ditugun ikasle horientzat. 
Orain arte izan dugun HIPI figura, beste geografieta-
tik datozen ikasleentzako diseinatua izan bazen ere, 
egungo errealitateak Hizkuntza Indartzeko Proiek-
tuko Irakasle hori orokortzea beharrezkoa da, etxe 
ez euskaldunetako ikasleei hizkuntz eskubideen au-
rrean aukera berdintasuna emango badie behintzat. 
Orain da indarra honetan jartzeko unea, horrela egin 
ezean, eskolen bitartez azken urteetan gure jendar-
tea euskalduntzeko egindako lana ezerezean gera-
tzeko arriskua baitago.

Egun abantaila egoeran gaude, irakasleriaren ge-
hiengoa euskalduna da, baita ikasleen gehiengoa 
ere. Beraz, ez gara hutsetik hasi behar, duela 40 urte 
jendarteak eta Administrazioak emandako pausoetan 
atzera egitea bide azkarra izango da beharrezkoak 
diren baliabide eta tresnak eskoletan jartzen ez ba-
ditugu. Ikasleen eskubideak bermatzeko eta euskara 
bera indartzeko Hezkuntza Sailak indarrak, tresnak 
eta baliabideak jarri beharko ditu, horretarako irakas-
leon indar eta gogorik ez zaizue faltako, ezta ikasle 
edo familienak ere.

Euskarak ura behar duen lorategia bada, ur hori ete-
ten denean, ureztatzen jarraitzeko neurri berriak beha-
rrezkoak dira landareak bizirik iraun dezan, lorategia 
basamortu bilakatu ordez loratzen jarraitu dezan. 
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Euskara, Europako hizkuntzarik zaharrena omen da, eta arraroa dirudien arren, 
bere hiztunen gehiengo zabal zabala hiztun berriak dira, hau da, euskaldun 
berriak. Hizkuntzen transmisioan familiak eta inguruneak duen garrantzia ezin 
da ukatu, baina zonalde ez euskaldun batzuen kasuan behintzat, hainbat eragile 
desberdinen lana erabakigarria izan da belaunaldi berri bat euskalduntzeko.
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Telelana Irakaskuntzan Hego Euskal Herrian
Inkestaren emaitzen laburpena

COVID-19ak hezkuntzan ekarritako berrantolaketak gure hezkuntza 
sistemaren josturak kolokan ipini ditu. Apirilaren hasieran telelanean 
zebiltzan langileei inkesta bidali genien egoeraren analisian lagundu 
ziezaguten. Erantzuna ikaragarria izan zen, 1.500 langile inguruk erantzun 
zenuten, irakasmaila guztietatik. Emaitzak publikatu eta bidali genizkizuen. 
Hemen aurkezten dugu horren laburpena.

Lana etxetik egiteko % 26k arazoak izan dituela adie-
razi du. Besteak beste, seme-alaben edo adineko 
pertsonen zaintza, lan-karga, ordutegiaren malguta-
sun falta, lan administratiboen gainkarga, lasaitasun/
isiltasun falta eta ordutegi luzeegiak.

Lan ordutegia mantendu da?

% 26

% 65

% 9

 Bai    Ordu gehiago    Ordu gutxiago

Orokorrean langileen bi herenek lan ordu gehiago 
sartu behar izan dituzte, bereziki DBH eta Batxiler-
goan. Azken horietan inkestatuen % 75ek baino ge-
hiagok dio lan orduek gora egin dutela.

Irakasleak ikasle eta familiekin harremanetan jartze-
ko lehen aukera gisa posta elektronikoa erabili da. 
Indarra hartu duen beste aukera plataforma bidezko 
komunikazioa da. Mezularitzaren erabilera handia-
goa izan da adinak gora egin ahala. % 83ra iristen 
delarik edo % 94ra unibertsitatean; telefonoaren 
erabileraren joera, aldiz, kontrakoa da, ikasleen adi-
na aurrera doan heinean, telefono bidezko komuni-
kazioa orduan eta txikiagoa da. Bideokonferentzia 
askoz errotuago dago Batxilergo, Lanbide Heziketa 
edo Unibertsitatean, azken honetan % 85era iristen 
delarik.

Langileak eskolarekin edo beraien lankideekin ha-
rremanetan jartzeko modua aldaketak jasan ditu. 
Nahiz eta posta elektronikoa lehen aukera izan, 
nabarmen egin dute gora bideokonferentziek eta 
mezularitza aplikazioek (gehienbat whatsappak), 
telefonozko komunikazioaren kalterako.

Ia % 11k lana etxetik egiteko arazo teknikoak eduki 
ditu. Gabezi nagusiak hauek izan dira: gailu elek-
tronikoak (ordenagailua, inprimagailua, kamera...), 
lanerako leku egokia eta espazioa (gela, mahaia, 
aulkia...), internet konexio hobea eta materiala (ar-
bela, papera, margoak, kartulina...).
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Ikasle eta familiekin harremana

Telefonoz

% 45
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Posta
elektronikoz

% 91

Bideokonfe-
rentziaz

% 42

Plataforma 
bidez

% 59

Mezularitzaz

% 22

Ikasleen ehunekoa lanak egiten: nahiz eta Helduen 
Hezkuntzan eta Hizkuntza Eskolan etxetik lan egiten 
duten ikasleen kopurua % 50era ez iritsi, gainontzeko 
mailetan jarraipena % 80 ingurukoa da, Batxilergoko 

ikasle “langileen” kopurua % 85era iristen delarik. 
Askotan irakasle eta ikasleen artean dagoen feed-
backa ez da ona, eragin handiena arrakala teknolo-
giko-digitalak duelarik.

Lanak egiten dituzten ikasleen ehunekoa

3-6 HH LH DBH Batx. HHE Lanbide 
Heziketa

HEO Uni. Bataz 
beste

% 68
% 75 % 78

% 85

% 48
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% 48

% 82
% 77
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Etxetik lan egiteko baliabiderik ez duten ikasleen 
inguruan, inkestak agerian uzten du ikasmailak go-
rantz doazen heinean, klase honetako ikasleak gero 
eta gutxiago direla. Honek garbi uzten du baliabi-
derik ez edukitzearen eta eskola porrotaren arteko 
erlazio estua.

Derrigorrezko etapetan argi ikusten da adinean au-
rrera joan ahala konfinamenduak ikasleen errendi-
menduan eragin handiagoa izan duela. Adibidez 
DBHn, gehienbat lehen zikloan, ikasleen % 49 izan da 
kaltetua. Alderdi honetan galera txikiena jasan duten 
ikasleak Batxilergokoak edo Unibertsitatekoak dira, 
zoritxarrez gizarte-bazterketa arriskua duten ikasleak 
apenas iristen diren etapetan.

Gizarte bazterketa arriskua duten ikasleei es-
kainitako baliabide berezien artean hauek aipatu 

daitezke: lanak paperean, baliabide teknologiko-
digitalak (eskolako portatil edo chromebookak, 
SIM txartelak...) eta arreta pertsonal handiagoa. 
Azpimarragarria da “Ahal dugun guztia ematen 
diegu” bezalako erantzunak irakurri ditugula.

Galdetegian langileek hurrengo arazoak nabar-
mendu zituzten: lan zama handiegia, prestakuntza 
beharra telelanerako, ikasleen baliabide/formakun-
tza/ohitura eza, irakasleen baliabide digitalen falta, 
komunikazioa arazoak familiekin, inprobisazioa eta 
ziurgabetasuna, materialak egokitu beharra, kon-
tziliazioa arazoak, ikasle etorri berriak edo ikasleen 
hizkuntza, ordezkapen eza, ordutegiaren malgu-
tasun falta, administrazioaren aldetik gehiegizko 
kontrola... 



Abuztuko ordezkoen esleipen telematikoa
Dakizuenez, pasa den ikasturtetik, ordezkoen abuztuko esleipena, prozesu telematikoa 
bihurtu zen. Aurten prozesua berria ez bada ere, kontuan hartu beharreko puntu batzuk 
eta behin behineko data batzuk, ondorengo lerroetan jasota dituzue. Kontuan izan 
aurten bizi dugun alarma egoera dela eta, aldaketak egon daitezkeela.

Parte hartzaileak
Eskatutako puntuazio minimoa (aurtengoa au-
rrerago jakinaraziko digute) daukaten kategoria 
hauetako ordezkoak:

•  Fisioterapeutak.

•  Terapeuta Okupazionalak.

•  Hezkuntza Laguntzako Espezialistak.

•  Transkriptoreak.

•  Zeinu Hizkuntzako Interpreteak.

Kontuan izan, ondorengo bi egoera hauetan egon-
da ere, parte hartu behar duzuela (betiere, puntua-
zio minimoa izanez gero):

•  Lan istripuagatik, lanbide-gaixotasunagatik 
edo haurra izateagatik aldi baterako ezintasun 
egoeran dauden langileak.

•  Amatasun, aitatasun, arriskuko haurdunaldia 
edo harrera eta adopzioagatik aldi baterako 
bajan dauden langileak.

Puntuazio minimora iristen ez diren langileak, boron-
datez parte hartzeko aukera izango dute esleipen te-
lematikoan. Aipatzekoa da, ofizioz EZ zaiela lanpostu 
bat esleituko; hau da, norberak egindako lanpostuen 
aukeraketa bakarrik hartuko dela kontuan.

Lan egoeraren aldaketa
Abuztuak 13ra arte.

Kontratu motak
•  Lanpostu hutsarengatik bitarteko 

kontratua (LEP).

•  Obra edo zerbitzu zehatz baterako 
kontratua (COS).

•  Urte sabatikoak sortutako ordezka pen 
kontratua.

Beste batzuk
Aplikatiboa betetzeko: irakaslegunetik.

Langile bakoitzak eskaera ba ka rra, nahiz eta 
kolektibo bat baino gehiagoko lanpostuak 
eduki.

Esleitutako lanpostuari ezin zaio uko egin 
(lanaldi partzialetan, lan postua etxebizitzatik 
50km baino gehiagora baldin badago ere EZ).

Esleipen telematikoko emaitzak, irailaren 1etik 
aurrerako balioa izango du.

Lanpostuak
Behin-behineko zerrenda: Uztailak 6.

Behin-betiko zerrenda: Abuztuak 18.

Birbaremazio berezia
Aurreikusitako data: Uztailak 6 - 10.

Egin ahal diren aldaketak:

•  Lurraldea.

•  Lanaldia.

•  Destinoa (lanaldi partzialetan, lurralde osoa 
aukeratu beha rrean, Berritzegunea soilik 
hautatzeko aukera dago).
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Abuztuak 19 (9:30) - Abuztuak 21 (15:00).
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Aurreko ikasturteko 
behin betiko esleipena

Abuztuko esleipenetan parte hartu aurretik, 
aurreko ikasturteko esleipenaren inguruko 
informazio erabilgarria duzue ondorengo 
taulan. Izan ere, kolektibo bakoitzean, hiru 
lurraldeetan azkeneko lanpostua zein pun-
tuaziorekin esleitu zen agertzen da bertan. 
Gogoratu, informazio hau orientagarria izan 
daitekeela, baina aldaketak egon ahal direla 
ikasturte honetan.

Hezkuntza Laguntzako Espezialistak
BIZKAIA osoa 62,5 puntu

BIZKAIA erdia 14,5 puntu

GIPUZKOA osoa 93 puntu

GIPUZKOA erdia 25 puntu

ARABA osoa 34 puntu

ARABA erdia 5 puntu

Fisioterapeutak
Esleitutako azken lanpostua: 57 puntu

Zeinu Hizkuntzako Interpreteak
Esleitutako azken lanpostua: 58 puntu

Terapeuta Okupazionalak
Esleitutako azken lanpostua: 24 puntu

Transkriptoreak
Esleitutako azken lanpostua: 23 puntu

Ikasturtea amaitzear dagoen hone-
tan, esan beharra dago aurtengo hau 
nahiko berezia eta ezberdina izan dela. 
Martxoan ezarri zen alarma egoera zela 
eta, egun batetik bestera langile guztiok 
etxetik lan egiteari ekin genion, kontzilia-
ziorako arazo, etxeko baliabide eta hain-
bat buruhausterekin.

Pandemia egoeran hainbatetan salatu du-
gun bezala, gure sektorea erabat ahaztuta 
izan du Hezkuntza Sailak (beste behin ere) 
eta hartutako erabakiak eta neurriak oso 
berandu iritsi dira aniztasun funtziona-
la duten ikasleentzat eta gure sektoreko 
langileentzat. Momentu batzuetan ikas-
tetxeetan oso beharrezkoak bagara ere, 
beste batzuetan, ez du ematen Hezkun-
tzako Saileko langileak garenik.

Alarma egoera ezarri zenean, hainbat ad-
ministrazio izapide bertan behera geratu 
ziren eta orain pixkanaka-pixkanaka hain-
bat aldarrikapen berrartzen eta lantzen 
jarraitu beharko dugu, hala nola, kolekti-
bo guztien funtzioen berrikuspena, hezi-
tzaileon lan esperientzia maisu maistren 
kidegoan zenbatzea, ordezkoek udan 
puntuatu eta kobratzea... Baita ere, aipa-
tzekoa da, adinagatiko arreta zuzenaren 
murrizketa judizializatu genuela eta epai-
keta data jada badugula, ekainean bertan.

Udako oporren ondoren, berriro ere ikas-
tetxeetara bueltatzeko garaia etorriko da. 
Oraingoan, aniztasun funtzionala paira-
tzen duten ikasleak lehenengo egunetik 
kontuan hartuak izan daitezela espero 
dugu, ratioak jaistea, ikasle bakoitzaren 
errealitatea kontuan hartzea eta ikasle 
guztien hezkuntza kalitatea bermatzea. 
Hezitzaileak ikastetxeetako langileak ga-
ren aldetik, guretzat ere hartu beharreko 
neurriak hartzea, EPIak bermatzea eta 
osasun neurri guztiak bermatuta izateko 
hartu beharreko neurriak hartzea exijitzen 
diogu Hezkuntza Sailari. 

2019/2020
IKASTURTEA
BADOA ETA
2020/2021
ATE JOKA...
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Ikasturte bukaerarekin batera bizi izan dugun egoerak 
ez du aldatu STEILAS sindikatuan aldarrikapen 
honen inguruan pentsatzen duguna. Azken hila-
beteetan bizi izan dugunak areagotu eta indartu 
besterik ez du egin gure argumentua. Cristina Uriarte 
Hezkuntza Sailburuak maiatzaren 7an egindako 
agerraldian esandakoari buruz ari gara, nola ez.

Hitz horiek mina eta haserrea eragin zuten Hau-
rreskolak Partzuergoaren langileon artean. Hezkun-
tza sistematik kanpo utzi gintuen bere diskurtsoak. 
Hezkuntzatik kanpo. Barkatu?

Nola da posible Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
sailburua denak horrelako zerbait esatera heltzea? 
Haurreskolak Partzuergoa, Euskal Eskola Publikoaren 
oinarria izan beharko litzatekeena, nola utzi dezake 
Hezkuntza sistematik kanpo hain arin? Iraingarria izan 
zen momentua eta iraingarriak izan ziren hitzak.

Izan ere, urte asko daramazkigu aldarrikapen hau
gauzatzeko eskatzen. Horren testigu dira 
burututako mobilizazioak eta sortutako idatzi, 
prentsa ohar zein artikulu guztiak. Haurreskolak 
Partzuergoaren eta Hezkuntza Sailaren arteko 
harremanaren gabeziak ez dira berriak guretzat, 
zoritxarrez, baina agerian gelditu dira azken 
asteetako kudeaketarekin. Horren adibide argia 
jarriko dugu:

2020ko martxoaren 13an, ostirala, zentroen itxiera 
zela eta, haurreskoletan Hezkuntza Sailak bidalitako 
mezu bat jaso genuen. Mezuan aipamen zuzena 
egiten zitzaigun, behingoagatik. Aginduak telelana 
posible egiten zuen zuzendaritza taldeak (gure 
kasuan, koordinatzaileak) horrela erabakiz gero.

Honen aurrean, asteburu horretan zehar hainbat 
eta hainbat zalantza agertu zenituzten hezitzaileok, 
kanal ezberdinak erabilita: “lanera joan behar gara?” 
Ezinegon horren aurrean, STEILAS sindikatuak 
igandean (martxoak 15) mezu bat partekatu zuen 
kanal ezberdinetan ostiralean jasotako mezuak 
esaten zuena garatuz: telelana egitea da.

Hala ere, eta nahiz eta Hezkuntza Sailaren mezuak 
aipamen zuzena egiten zigun (eta haurreskoletan 
zuzenean jaso), lanera ez joatea hain argi ikusten 

COVID-19a
eta Haurreskolak Partzuergoaren kudeaketa eredua

ez zuenik ere bazegoen. Zalantza horren aurrean, 
astelehenean (martxoak 16) Haurreskolak Par-
tzuer goarekin jarri ginen harremanetan: ez omen 
zuten agindu honen berririk eta guri eskatu ziguten 
bidaltzea.

Hauen erantzunarekin harrituta gelditu ginela esatea 
gutxi da. Nola da posible haurreskoletan jaso genuen 
aginduaren berririk ez izatea enpresak berak? Nola da 
posible hezitzaileoi lanera joan behar garela agintzea 
Hezkuntza Sailaren dokumentua esku artean izanda? 
Nola da posible horrelako osasun larrialdi baten 
aurrean enpresak ez izatea hartzen diren neurrien 
berririk?

Hezitzaileok enpresaren aldetik sentitu genuen 
abandonua, berriz ere, nabarmena izan zen. 
Haurreskolak Partzuergoak egoera hau kudeatzen 
erakutsi zuen jarrera, lotsagarria izan zen. Langileon 
haserreak eta amorruak gainezka egin zuten egun 
horietan.

Gainezka egin izanaren adibide garbia dira baita 
harrezkero izan ditugun kontsulta ezberdinak. 
Haurreskoletan Hezkuntza Saileko mezu bat jasotzen 
dugun bakoitzean galdera berdina egiten diogu 
gure buruei: honek eragingo al digu guri ere? Ezin 
dugu horrela jarraitu.

Bada, egoera honetara ez gara kasualitatez iritsi. 
Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa eredu 
gerentziala zalantzan aspaldi jarri zuen STEILAS 
sin dikatuak. COVID-19ak eragindako osasun larrial-
diaren ondorioz burutu egin beharreko kudeaketa ez 
da izan langileok merezi duguna.

Agerian geratu da, berriz ere, Haurreskolak 
Partzuergoak benetako aitortza eta kudeaketa eredu 
berria behar dituela: Hezkuntza Sailaren kudeaketa 
zuzena. 

2019-2020 ikasturtea definitzeko hitzen bila hasiko bagina, zaila egingo litzaiguke 
bakarrarekin gelditzea. Norberak berea izango du, jakina, ikasturtean zehar nahikoa 
gertakizun izan baititugu hitzak soberan izateko. Oraingoan, beste askoren artean, 
bi hitz hauen gaineko hausnarketa egin nahiko genuke: kudeaketa zuzena.

Agerian geratu da, berriz ere, Haurreskolak 
Partzuergoak benetako aitortza eta kudeaketa 
eredu berria behar dituela: 
Hezkuntza Sailaren kudeaketa zuzena.
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ETA ORDEZKOAK, ZER?
COVID-19ak eragindako osasun alertagatik Haurresko-
lak Partzuergoko langileok bizi dugun egoeran kalte-
tuenak ordezkoak izan direla ezin du inork ukatu.

Haurreskolak Partzuergoa ez da ezer langile hauek 
ematen dutena eman gabe. Deiaren zain ia egunero, 
kontratu luze bat izango ote den pentsatzen, dei hori 
galtzeko beldurrez. Kilometroak eta orduak errepidean 
eman eta gero, ikasturteko lan metaketen zozketetan 
zortea izatea desiratzen. Tira, hurrengoan, agian, nire 
txanda izango da. Horrela, urtez urte.

Baina, bat-batean, dena aldatu zen. Urteroko dinamika 
nekeza, amesgaizto bihurtu zuen haurreskolen itxial-
diak ordezkoentzat. Ez zen ordezkapenik gauzatuko 
egoera lehengoratu ezean; hau da, haurrak bueltatu 
arte. Eta egoera, lehengoratu baino, ikasturte osoan 
luzatuz joan da, osasun larrialdiak horrela behartuta.

Amesgaiztoa bai, zeren kontratuak bukatzen hasi ziren, 
eta deirik ez zegoen hurrengo egunean beste kontratu 
bati ekiteko. Eta, nahiz eta kontratuari jarraipena zego-
kion, ez da halakorik egon egoerak eztanda egin zue-
netik. Ezer ez. Zerbait izatekotan, langabezia.

Gauzak horrela, Haurreskolak Partzuergoak salbues-
penezko egoera honen aitzakiapean Enplegu Erregu-
lazioko Espediente (ERE) prozesu berezia abian jarri 
zuela esan dezakegu hartu zituen erabakiak hartuta. 
Gainera, ezinbestean, kontratu bukaera bakoitzarekin 
areagotu egin den prozesua izan da.

Egoeraren larritasunaz jabetuta, STEILAS sindikatuak 
hasiera-hasieratik argi utzi zuen honen kalteak ahalik eta 
gehien mugatu behar zituela enpresak. Ezin dugu langi-
leok ordaindu, are gutxiago ordezkoek, osasun larrialdiak 
eragindako kaltea. Inolaz ere ez, batik bat borondate po-
litikoa gatazkaren ardatz nagusia izango dela jakinda.

Langile ordezkoek babes neurriak behar dituzte, behar 
dituzue. Hala ere, hurrengo baremazio epean negozia-
tzeko utzi ditu enpresak gai gehienak. Aldarrikapenen 
artean nabarmenena baremazio aldian alerta egoerak 
iraun duen bitarteko puntuak kontuan hartzea izango 
da, modu batera edo bestera. Lehentasunak manten-
tzea ere mahai gainean dagoen neurri garrantzitsua da, 
uda kobratu eta puntuatzeko ikasturtean zehar lan egin 
beharreko 165 egunak egoerara egokitzea bezala. Neu-
rri batzuk kontuan hartzea beste batzuk onar tzea baino 
zailagoa izango dela dagoeneko badakigun arren (neu-
rri ekonomikoak kasu), ezin dugu onartu urtez urte Hau-
rreskolak Partzuergoari eman diozuen guztia horrelako 
egoera batengatik galtzea. Esan bezala, enpresaren 
borondatean datza kalteak arintzea.

Guk ez ditugu ahaztuko langileon aldarrikapenak, eta 
hauek borrokatzeko ahalegin guztiak egingo ditugu. 
Enpresari ikasturtez ikasturte egin duzuen esfortzua balo-
ratzeko momentua iritsi zaio. Prest egotea espero dugu. 

(HAUR) HEZKUNTZARIK EZ 
ZAINTZARIK GABE
Iluntasunak eta pertsonen arteko segurtasun dis-
tantziak gure bizitzak hartu dituzten garaian, Haur 
Hezkuntzako lehen zikloan lan egiten dugunok 
daukagun pribilegioa eta ardura azpimarratu be-
har dugu, gure lanak bizitzak argitzen baititu. Argia 
behar eta nahi dugu berriz bizi eta, hortaz, haurre-
kin eta familiekin aurrez aurreko lanera bueltatze-
ko desiratzen gaude.

Hasteko, begiradek duten argia eta distira aipatu 
nahiko genituzke. Haurrekiko dugun begirada eta 
haurrekin begiraden bitartez izaten ditugun hizke-
taldiak zoragarriak dira. Begirada batek barnean 
ezkutatzen duena, amaiera gabeko hartu emana 
da: egun on esaten du, zer moduz zauden galde-
tzen du, hemen nago esaten du, adi zaudela eta 
lasai egon zaitezkeela transmititzen du, bai eta ez 
esaten du, gertu zaudela adierazten du, ikusi zaitut 
eta oraintxe noa esaten du, babesa, segurtasuna 
eta konfiantza eskaintzen ditu... Zainduko duzula 
baieztatzen dio, azken finean.

Begiradarekin batera, ukitu egiten dugu. Komuni-
kaziorako tresnarik baliotsuenak dira. Ongi dakigu 
zein garrantzitsuak diren egunerokoan beraiekin 
ditugun kontaktu momentu guztiak. Ukitu egin be-
har gara. Haurreskolan sartzen diren unetik, beraien 
familien eskuetatik hezitzaileon besoetara etor tzen 
dira. Momentu horretan jasotzen dute haurrek be-
har duten sostengua. Azala azalarekin sentitzea 
ezinbestekoa da bizitzan, zeresanik ez adin hau e-
tako haurrekin, elkarrekin komunikatzeko dugun 
modurik eraginkorrena baita guretzat. Segurtasuna 
eta konfiantza sentiarazten dugu horrela, ukituz. 
Horrek hezitzaile eta haurraren artean atxikimen-
du eta harreman seguru eta osasuntsu bat sortzea 
dakar berarekin, eta ezinbestekoak dira gu guztion 
ongizate psikologiko eta fisikorako.

Haurren eskubideei buruz ari gara, ez besterik. 
Errespetuan oinarritutako harremanak izatea be-
raien garapen integralerako giltza dira. Horrek 
emango die gainontzeko guztia: mundua desku-
britzeko eta bertan beraien burua ezagutzen eta 
kokatzen hasteko atea irekiko die. Ez diezaiegun 
aukera hori kendu.

Gaur egun bizi dugun egoerak agerian utzi du 
zaintzak direla bizia ematen digutenak. Eman die-
zaiogun zaintzari, bada, behar duen tokia. Aitortu 
dezagun, behingoz, zaintzarik gabe ez dagoela 
(haur) hezkuntzarik. Zaintzarik gabe ez dagoela bi-
zirik, alegia. 

ZAINDU DITZAGUN ZAINTZAK.
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2019ko azaroaren 9an, eta lan-ga-
tazka oso gogor baten ondoren, 
STEILAS, ELA eta CCOO sindika-
tuok eta patronal nagusiak akordio 
bikaina sinatu genuen Euskadiko 
“Gizarte Ekimeneko” deritzoten Ikas-
tetxe pribatuen sektorerako.

“Greba amaitzeko akordioak” edu-
ki garrantzitsuak ditu eta langileen 
lan-baldintzak nabarmen hobetzen 
ditu: matrikulazioaren beheraka-
dagatik beraien lanpostua galdu 
dezaketen langileak birkokatzea la-
naldiaren % 100ean denbora muga-
gabean eta irizpide objektiboak era-
biliz, lan per tsonalerako ordu osaga-
rriak aitortzea, langileon lansariak eta 
lan-baldintzak finantzaketa publikotik 
bereiztea, lanaldiaren % 75eko erreti-
ro partziala eta soldata-hobekuntzak, 
besteak beste.

Ondoren, urtarrilean, patronalek eta 
gehiengo sindikalak birkoka tzeko 
akordioa hitzartu eta sinatu genuen 
Hezkuntza Sailarekin. Akordio horrek 
zehaztasun gehiago eta prozedura-
ren eta emaitzaren zehaztapen askoz 
gehiago ezartzen ditu.

Sinadura horietatik zazpi eta bost 
hilabete baino gehiago igaro di-
ra eta nabarmendu behar da ados-
tutako lan-baldintza guzti-guztiak 
indarrean daudela sinatu zirenetik, 
2019ko urtarrilaren 1etik erretiro par-
tzialerako eskubidea barne. Sindika-
tuok, mal gutasunez eta ne goziatzeko 
borondatearekin, mar txoaren 1era 
atzeratzea onartu genuen, patrona-
lek eskatuta (be tiere lanaldiaren % 25 
metatuta urtarrilaren 1etik aurrera).

Sinatzaileok 2019ko abenduaren 31 
baino lehen hitzarmen berriaren tes-
tuan adostutakoa txertatzeko kon-
promisoa hartu genuen. STEILASek, 
akordioa sinatu zuten sindikatuekin 
batera, ahalegin guztiak egin ditu ho-
rrela izan zedin. Hala ere, patronalak 
prozesua oztopatzen eta atzeratzen 
aritu dira, eta erraza izan ez bada ere, 
hitzarmenaren zirriborroa sinatzeko ia 
prest dago.

El 9 de noviembre de 2019, y tras un conflicto laboral muy in-
tenso, los sindicatos STEILAS, ELA y CCOO y la patronal mayoritaria 
firmamos un acuerdo excelente para el sector de los Centros Privados 
de “Iniciativa Social” de Euskadi. Este acuerdo incluye la recolocación 
del personal que haya perdido su puesto de trabajo por la caída de la 
matriculación por tiempo indefinido y con criterios objetivos, y la jubila-
ción parcial del 75% de la jornada y las mejoras salariales, entre otros.

Posteriormente, en enero, pactamos y firmamos un acuerdo de recolo-
cación de patronales y de la mayoría sindical con el Departamento de 
Educación. El acuerdo establece más concreción y muchas más preci-
siones del procedimiento de recolocación.

Pero ahora, las patronales no están dispuestas a cumplir los criterios fun-
damentales que tienen firmados en ambos acuerdos, y de no cum-
plirse, la eficacia del sistema de recolocación quedaría en entredicho.

STEILAS exige a la patronal que asuma los acuerdos pactados y los 
recoja en el convenio sectorial. Asimismo, exigimos al Departamento 
de Educación la activación de los mecanismos necesarios para el cum-
plimiento del Acuerdo de Recolocación.

STEILAS estará muy atento a que se cumplan las condiciones para 
recibir las subvenciones; si no es así, solicitaremos la devolución de 
las subvenciones recibidas y, si no nos dejan otro camino, estamos 
dispuestas a retomar el conflicto laboral y el conflicto jurídico.

Baina oraingoan, patronalak ez dau-
de birkokatzeko erregelamenduan 
sinatu dituzten funtsezko irizpideak 
betetzeko prest, eta bete ezean, bir-
kokatze-sistemaren eraginkortasuna 
kolokan geratuko litzateke.

Aitzitik, beren planteamenduetan 
akordioekin bat ez datozen irizpide be-
rriak sartzen saiatzen ari dira: lanpos-
tu-zerrendak manipulatuz, Ikastetxean 
bi urte baino gehiagoko antzinatasuna 
duten behin-behineko langileei lehen-
tasuna emanez eta Birkokatze Batzor-
deari esleitzeko ardura kenduz, Ikaste-
txeari emateko.

STEILASentzat patronalaren asmoa argi 
dago: sinatutakoa ez betetzea be raien 
aldebakarreko kontratazio- politikari eus -
teko. Gobernuaren diru-  laguntza jaso 
nahi du erretiro partzialen kostuari aurre 
egiteko, bai na ados tutako irizpide ob-
jektiboen bidez birkokapenak egiteko 
konpromisoa bere gain hartu gabe. 

¡LO FIRMADO VA A MISA! NAHITAEZ BETE BEHAR DA!

STEILASek patronalari 
 hitzartutako akordioak bere 
gain hartzeko eta sektoreko 

hitzarmenean jasotzeko 
eskatzen dio. Era berean, 

Hezkuntza Sailari 
beharrezkoak diren 

mekanismoak aktiba ditzala 
exijitzen diogu Birkokapen 

Akordioa bete dadin.

STEILAS oso adi egongo da 
diru-laguntzak jasotzeko 
baldintzak bete daitezen; 

hala ez bada, jasotako 
diru-laguntzak itzultzeko 

eskatuko dugu eta, 
beste biderikez badigute uzten, 

lan-gatazkari eta gatazka 
juridikoari berriro ekiteko 

prest gaude.
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Hori posible da Errege Dekretuaren 6.1 artikuluan 
aurreikusitako salbuespenezko zirkunstantziak ger-
ta tzen direnean:

1. Adinagatik, gaixotasunagatik edo des-
gaitasunagatik, COVID-1919aren zuzene-
ko ondorioz, zaintza per tsonala eta zuzena 
behar duen pertsonaren bat artatzeko lan-
gilea bertan egotea beharrezkoa denean.

2. COVID-19 delakoarekin zerikusia duten 
gobernu-agintariek hartutako erabakiak 
ikastetxeak edo beste edozein motatako 
ikastetxeak ixtea badakarte, eta eraba-
ki horiek behar dituen pertsonari zaintza 
edo arreta ematea eskatzen badute.

3. Ordura arte langilearen ezkontidearen 
edo bigarren gradura arteko senidearen 
zuzeneko zaintza edo laguntzaren ardura 
izan duen pertsonak ezin duenean horre-
tan jarraitu COVID-19a zerikusia duten 
bidezko arrazoiengatik.

Enpresarekin lanaldia egokitzeko edo murrizteko 
desadostasuna badago, epaitegira joan eta legean 
ezarritako adiskidetze-baimenen gaineko desados-
tasunetarako aurreikusitako ordu tegia zehazteko 

COVID-19aren krisialdian kontziliaziorako neurriak
Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretua, COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko 
eta sozialari aurre egiteko premiazko neurri bereziei buruzkoa, Estatuko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu denetik, alarma-egoera amaitu eta gutxienez hiru hilabetera, 
lanaldia egokitu edo murriztu daiteke, COVID-19 delakoaren ondoriozko salbuespenezko 
inguruabarrak direla-eta inoren laguntza behar duten pertsonak zaintzeko.

prozedurara jo de zaket. Demanda aurkezteko epea 
20 egunekoa da, enpresariak ezezkoa edo desados-
tasuna ematen duenetik hasita.

Langile bat aurretik lanaldiaren egokitzapena edo 
lana eta familia bateratzeko L.E.ko 37. artikuluko 
baimenetako bat hartuta bazeukan, eta ohiz 
kanpoko egoera berriaren aurrean aldaketa eskatu 
nahi badu, egin daiteke. Langileak aldi baterako uko 
egin diezaioke jarraitzeari, edo eskubidea du hartaz 
gozatzeko baldintzak aldatzeko, salbuespenezko 
inguruabarrak gertatzen badira. Eskaera hori osasun 
krisiak irauten duen aldi berezira mugatzen da.

Lanaldia egokitzea
Egokitzapena aldi baterako da, eta COVID-19aren 
salbuespenezko iraupen-aldira mugatzen da. 
Besteren kontura lan egiten duten langileek eska 
dezakete egokitzapen hori, baldin eta ezkontidea 
edo izatezko bikotekidea zaintzeko betebeharrak 
egiaztatzen badituzte, bai eta langilearen bigarren 
mailara arteko ahaideak zaintzeko ere.

Lan-denboraren banaketari edo lan-baldintzen beste 
edozein alderdiri buruzkoak izan daitezke, telelana 
barne, jakina.

Lanaldi-murrizketa, COVID-19 
krisiak irauten duen bitartean
12 urtetik beherakoak zaintzeko legezko zaintza dau-
katenek eska dezakete, desgaitasunen bat duten 
pertsonak zaintzen dituztenek, odol- edo ezkon tza-
ahaidetasunezko bigarren mailara arteko ahaideak 
zaintzen dituztenek baldin eta adinagatik, istripuaga-
tik edo gaixotasunagatik beren kabuz moldatu ezin 
badira.

Guraso edo zaintzaile bakoi tzaren eskubide indibi-
duala da, salbu eta biek enpresa berean lan egiten 
badute eta arrazoi beragatik eskatu nahi badute.

Desagertu egiten dira L.E. 37.6 artikuluan ezarritako 
gutxienekoak eta gehinezkoak (zortziren batetik erdi-
ra arte), eta, salbuespen gisa, lanaldiaren % 100 arte 
eska daiteke. Langilearen eskubide hori justifikatuta 
egon beharko da, eta arrazoizkoa eta neurrizkoa izan 
beharko du, enpresaren egoera kontuan hartuta. 
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Desde la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social de la COVID-19 y hasta 
al menos tres meses después del final 
del estado de alarma, es posible acogerse 
a la adaptación o a una reducción de 
la jornada laboral para atender al cuidado 
de personas dependientes por las 
circunstancias excepcionales derivadas 
de la COVID-19.

Esto es posible cuando concurran 
las circunstancias excepcionales, previstas 
en el Art 6.1 del Real Decreto.
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Bizi dugun krisi honek administrazio guztiak era-
man ditu mugara, izan ere, inor ez zegoen egoe-
rari aurre egiteko prest. Hala ere, STEILASen 
ustez bizkor eta zuzen erantzun zion hasieran 
UPV/EHUk. Izan ere, aurrez aurreko jarduera oro 
etetea erabaki zuenean, langileon eta erabiltzai-
le guztien osasuna eta segurtasuna lehenesten 
zituela erakutsi zuen.

UPV/EHU baina, ez da irakaskuntza eta leihati-
lako arreta soilik, gure komunitate barruan, haien 
artean oso ezberdinak diren testuinguruak aurki-
tu ditzakegu: laborategiak, mantentze- lanak, in-
formatika zerbitzuak, liburutegia, prebentzio eta 
lan-osasun zerbitzuak, ospitaletako irakaskuntza 
guneak... Normaltasunaren bidean, bada, gune 
horietan guztietan bueltatu beharko dugu ohiko 
jarduerara, eta hori gauzatzeko plana ere ezarri 
du jada Gerentziak. Hainbat fasetan banatuta 
dagoen plana da, eta berau ezartzerakoan sindi-
katuokin ezer adostu ez zuten arren, zuzen joka-
tu zuela uste dugu.

STEILASek hasieratik hartu zuen elkarlane-
rako jarrera, jarrera eraikitzailea, alegia. Horrela, 
unibertsitateko Gerentziarekin izan dugun ko-
munikazioa arina izan da eta STEILASek egin-
dako eskaerak, kasu gehienetan, aintzat hartu 
dituztela aipatzea garrantzitsua iruditzen zaigu. 
Hala ere, aurrez aurreko jarduerara itzultzeko 
premiarik ez zegoen gure ustez, eta hori kritika-
tu egin behar dugu. Presak onak ez direla dio 
esaerak eta UPV/EHUko Administrazioari presa 
hori bat-batean sortu zitzaion. Zergatik bada ho-
rrelako presa? Hauteskundeak egiteko dagoen 
beharra izango da akaso? Zuek esan.

Normaltasun 
ez normala 

asmatu nahirik
EHUn AZPko langileok ekin 

diogu jada aurrez aurreko 
jardunera itzultzeko bideari, 

normaltasuna, ordea, urruti dago 
oraindik. Ikastegiak hutsik daude, 

gazterik ez dago campusetan 
eta Unibertsitatea ikaslerik 

gabe nekez ulertu daitekeen 
arren, AZPko langileon itzulera 

plana abian da maiatzaren 
14tik. Horrela, plana jarraituz, 
jendaurreko zerbitzuen % 100 
martxan dago ekainaren 1etik, 
eta gainerako langileak, berriz, 
ekainaren 15ean bertaratu dira.
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Itzulera-prozesuari jarraipen estua egin diogu. An-
tzeman ditugun arazo eta arrisku-egoera guztien 
berri eman diogu Gerentziari, kasu gehienetan eran-
tzun ona jasoz. Orain STEILASeko liberatuen lana 
azpimarratu behar dugu. Hirurogeita hamar itxialdi 
egun hau etan jo eta ke aritu dira sortu diren arazo eta 
ezusteak konpontzen. Telematikoki aritu arren langile 
askok gertu sentitu gaituztela jakinarazi digute.

Bi “orbana” egon dira: bereziki sentiberak diren 
langileak eta garbitze-zerbitzuko langileak. Langile 
sentibera guztiak etxean gera zitezen agindu beha-
rrean kasu guztiak banan bana aztertzeko agintea 
eman zuten. Egoerak UPV/EHUko Zerbitzu Medikua 
gainditu zuen, 500etik gora eskaera aztertu behar 
izan dute.Lan eremu txikietan aritu dira arriskurik 
gabeko langileak eta arriskuko patologiak dituzten 
langileak. Lan esparru horietan segurtasun tartea 
gordetzea ezinezkoa zen. Atezaintzako langileez ari 
gera batik bat.

STEILASek antzeman dituen kasu gehienetan neurri 
zuzentzaileak hartu dira, baina ez kasu guztietan.

Edozein erakundetan garbiketa-zerbitzua funtsezkoa 
bada UPV/EHUn are gehiago esango genuke, egu-
nero hartzen duen jende kopurua aintzat hartuta. 
UPV/EHUn garbiketa zerbitzua esternalizatuta dago. 
Garbiketako langileen soldata eta lan baldintzak 
EHUko langileenak baino txikiagoak dira.

Historikoki ahaztuenak izan dira Unibertsitatean. Sin-
dikatuok ere autokritika egin behar dugu.

Langile ikusezinak dira. Bulegoak, ikasgelak, labora-
tegiak, liburutegiak, ordenagailu-gelak, komunak... 
esparru horiek guztiak egunero garbi eta prest aurki-
tzen ditugu, irakasle, ikertzaile, ikasle eta AZPko 
langileok. Funtsezko zerbitzua izan arren, bigarren 
mailako langileak dira. Juridikoki ez dira UPV/EHUko 
langileak, baina STEILASentzat, unibertsitate-ko-
munitatearen barnean daude.

Eta bihar?
Egoera honetan hezkuntzan bihar iraila da. Dato-
rren ikasturteari nola helduko diogun oraingoz ez 
dago jakiterik. Uztailean proba handi bat datorkigu: 
selek tibitatea.

Aurrera begira, zerumugan galdera ikur handia baino 
ez da agertzen. Lan Eskaintza Publikoan eta lekualda-
tze lehiaketan eraginik ez litzateke izan beharko.

“Krisiak hobetzeko aukera gisa hartu behar direla 
eta abar, eta abar....”. Mota horretako esaldiak ez 
ditugu batere gustoko. Baina oraingo honetan, egia 
da krisiak balio izan duela Unibertsitate Publikoaren 

gabezia eta egiturazko arazo batzuk agerian jar-
tzeko. Hainbat arlotan EHUk azterketa sakona egin 
beharko du.

UPV/EHUk hainbat eta hainbat langileren konpro-
misoa egiaztatu du, etxetik eta beren ekipamen-
duaz Unibertsitatearen jarduerari eutsi baitiote. 
Beharrezkoa da aurrez aurreko lanaren eredu za-
harkitua berraztertzea. Martxoaren 12ra arte, ho-
geita hamahiru langilek bakarrik egiten zuten te-
lelana EHUn. Hurrengo egunetik aurrera ehunka 
langilek etxetik jardun dute. Eta ez da munduaren 
akabera izan.

Telelana onuragarria da enpresarentzat eta langile-
entzat, baina enpresaren eta langilearen arteko kon-
fiantzan oinarritu behar da. Espero dezagun UPV/
EHUk ondorio positiboak ateratzea krisi honetatik. 
Baina langileok ere etorriko diren egoera berrietara 
egokitu behar dugu. Telelanak alde onak eta arris-
kuak ere baditu. Lan ingurune egokia eta bitarteko 
eraginkorrak ezinbestekoak dira. Eta lanerako tartea 
eta denbora pertsonala bereizten ikasi behar da.

Egia da krisiak balio izan duela Unibertsitate 
Publikoaren gabezia eta egiturazko arazo 
batzuk agerian jartzeko. Hainbat arlotan 
EHUk azterketa sakona egin beharko du.

EHUn ezin ditugu garbiketako langileen lan baldin-
tzak ontzat eman. Ezin dugu beste aldera begiratu. 
Ez da erraza izango egoera iraultzea, UPV/EHUren 
kontratupeko langile bihurtzea kimera bat da gaur 
egun. Baina STEILAS osatzen dugunontzat utopia 
izan da beti gure itsasargia. Hasteko, garbiketako 
langileen baldintzak EHUko gainerako langileekin 
parekatzea da helburu. Eta egiten duten lanaren ai-
tortza azal tzea ere, unibertsitatean langile horiekiko 
jarrera klasistak antzeman baititugu. Bide horretan 
funtsezkoa izango da ESKrekiko koordinazio sendoa.

Krisi honetan zerbitzu publikoen garrantzia eta beha-
rra argi gelditu dira. Baina, kontuz, gizartearen oroi-
tzapena arina da. Krisi honetan herri honetako aginta-
riek aurpegirik txarrena erakutsi dute, herri-beharren 
gainetik sektore jakin batzuen interesak lehenesten 
saiatu dira. Krisiaren gogortasunak beste logika bat 
ezarri die. Irailetik aurrera ikusiko da. 
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COVID-19ak hezkuntza sistemaren Pandoraren Kutxa ireki du 
eta sistemak betidanik izan dituen gabezia guztiak ageriago 
utzi ditu: arrakala digitalak areagotutako eskola segregazioa, 
irakaskuntza online-erako telekomunikabide multinazionalek 
gure datuak edonola erabiltzea saihestuko luketen errekur-
tso informatiko publikoen falta, eta 0-3 zikloaren langileen 
prekarietatea, egungo egoerarekin erakundeetatik baztertu-
ta geratu direnak, besteak beste.

Hori gutxi balitz, alarma-egoera hasi zenetik ordezkapenak 
nabarmen murriztu dira, ondorioz, gainerako irakasleen 
irakastorduek % 35eko igoera izan dezakete, aintzat hartu 
gabe irakasle gehienek urrutiko hezkuntzarekin izandako 
lan-ordutegiaren igoera, eta telelana eta mendeko seni-
deen arreta uztartzeak dakartzan zailtasunak. Gainera, or-
dezkapenak egitetik bizi diren irakasle asko langabezian 
gelditu dira, udan kobratzeko aukerarik gabe.

Baina benetan lazgarriena datorren ikasturtean gertatuko 
da. Egungo planteamenduak dio gela bakoitzean gehienez 
15 ikasle egonen direla, baina horretarako ez da espazio al-
ternatiborik erabiliko eta, oraingoz, 2 milioi euro baino ez 
daude errefortzuko kontratazioetarako, irakasleen lan karga 
igoko delarik, ez baita nahikoa izanen. Borondate politiko-
rik baldin badago, udalekin eta beste erakunde batzuekin 
elkarlanean, eraikin eta espazio alternatiboak bila daitezke, 
eta beharrezkoak izan daitezen moldaketak egin datorren 
ikasturteari hasiera emateko orduan egokituta egoteko. 
Bestalde, ezinbestekoa da askoz irakasle gehiago kontra-
tatzea, kudeaketa-sistema integratu baten bidez, ratioak 
jaitsi ahal izateko.

Halaber, nahitaezkoa da hezkuntza-plataforma telematiko 
publiko bat garatzea, berdintasuna ziurtatzeko eta datuak 
erauzteko negozioa eta multinazional teknologiko handien 
kapitalismo zelataria saihesteko, azken horiek, bide batez, 
ez baitute zergarik ordaintzen Nafarroan. Gainera, hezkun-
tza publikoan inbertitzeko baliabide gehiago sor daitezke, 
bankuei zor ez-zilegia eta itzalpeko bidesariak eskatuz, zer-
ga iruzurraren aurka borrokatuz, zordun berankor handiei 
zorrak kobratuz, azpiegitura faraoniko eta alferrikakoak 
geldiaraziz, gastu militarrak eta estatuaren zor publikoa or-
daintzeari uko eginez eta kapitalari askoz ere zerga gehiago 
bilduko dion bidezko fiskalitatea ezarriz.

Nafarroako Gobernuak bi aukera ditu: egungo Gobernua 
osatzen duten alderdi guztiek betetzeko konpromisoa hartu 
zuten hezkuntza ituna betetzea eta eskola publikoan inber-
tsioa handitzea, edo Barcinaren agintaldian PSNk PPrekin 
eta UPNrekin partekatu zituen murrizketen bideari jarrai-
tzea. Horregatik, ezinbestekoa da hezkuntza komunitate 
guztiak ituna bete dadila aldarrikatzea, eta 2020-21 ikastur-
tea aurrez aurrekoa eta arrakalarik gabekoa izan dadin be-
harrezko neurriak lortzeko mobilizatzea, behar diren osasun 
bermeak ere hartuko direlarik. 

Irakaskuntza 
pandemiaren aurrean
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Pandemia garaia:
nork zaintzen ditu adinekoak, haurrak eta aniztasun 
funtzionala duten pertsonak?

ere oso garrantzitsua da. Horrekin batera, gainera, 
eskolan bertan eskaintzen diren beste zerbitzuak 
–jangela, zaintza...– eta kanpoko jarduerek ere 
halaxe behar dute izan. Horiek guztiek bermatzen 
baitute gurasoak lanean modu egokian hastea, 
benetako kontziliazioa lortzea, alegia. Horrekin 
batera, gainera, oraindik etxe askotako errealitatea 
etxeko guztien –seme-alaben edota nagusien– 
zaintza gehienetan emakumeen esku geratzea, eta 
horrek, tamalez, hainbat kasutan emakumeek beren 
lan-prekarioak (honek beste hausnarketa batetarako 
ematen du) bertan behera utzi behar izatea ekarri 
dezake eta horrenbeste kosta den emantzipazioaren 
bidean atzerapausoa emango litzateke.

Horrenbestez, 20/21 ikasturtea planifikatzen hasteko 
unea orain da! Haur guztiek duten hezkuntza 
eskubide hori ziurtatzeko momentua orain da! 
Arestian aipaturiko hori guztia bermatzeko bideari 
gaur eutsi behar diogu, ez bihar! Txandak ezarri, 
ikasle/irakasle ratioa murriztu, ikastetxe bakoitzerako 
erizaintza zerbitzua kontratatu, hezitzaile eta irakasle 
plantilla handitu... eta eskolako hormetatik haratago 
ere planifikatzen hasi beharko genuke, adibidez, 
udal-ekipamendu publikoak nola erabili. Bada, 
hezkuntza eskubide hori ziurtatzeko ezinbestekoa 
dugu giza zein material baliabideetan behar adina 
inbertitzea. Bestalde, horrekin guztiarekin batera 
kalitatezko Osasun Publikoa ere behar- beharrezkoa 
dugula agerian utzi du bizi dugun krisi honek. 
Horregatik guztiagatik, birusari aurre egin eta guztion 
bizi-baldintzak hobetzeko, denon ahaleginak bi 
esparru horietan zentratu behar ditugula uste dugu 
STEILASen.

Amaitzeko, azpimarratu nahi dugu zaintza eta 
formakuntza etxean egitea ezin dugula ontzat eman. 
Lan horiek nagusiki emakumeon eskuetan egongo 
direla baitakigu eta hamarkada asko egin ditu 
borroka feministak adinekoak, aniztasun funtzionala 
duten pertsonak eta haurrak zaintzen dituen 
sistema publikoaren bidean lanean. Orain arteko 
lanaren fruitua ez da perfektua, baina bere gabezia 
guztiekin ere, ezin dugu onartu, SARS-CoV-2 horren 
funtsezkoa den hori ezerezean uzteko aitzakia izatea. 
Ezin diegu emakumeei zaintzaile rola esleitu eta lan-
merkatutik kanporatzeari atea ireki, birusa ezin da 
horretarako bide mozorrotua izan. Beraz, Osasun 
Publikoan, Hezkuntzan, hirigintzan eta ekonomia 
feministan adituak direnen analisia kontuan hartuz, 
sindikatuokin eta hezkuntza komunitate osoarekin 
batera, has gaitezen guztiok datorren ikasturteko 
plangintzarekin. Datorren urteko eskola, denok 
ditugun behar guztiak asetzen dituen eskola 
presentziala izan dadin! 

Horiek horrela izanda eta norberaren testuingurua 
desberdina eta bakarra dela jakinik, galdetu al 
diozu zure buruari zaintza horien guztien ardura 
nork hartu duen? Bizi dugun egoera honetan ardura 
horiekin guztiekin zer gertatu den eta momentu 
honetan aurrera nola eramaten ari diren inguruko 
hausnarketarik egin al duzu?

Historiari eta gaur egun oraindik bizi dugun 
gizarteari erreparatuz gero, ez da beharrezkoa 
aditua izatea zaintza lan horiek guztiak, beste behin 
ere, emakumeon lepotik ateratzen direla ohartzeko. 
Horiek horrela, betiere beste zaintza lanek hor 
jarraitzen dutela ahaztu gabe, bat-batean inposatu 
zaigun, eta dirudienez gelditzeko asmoarekin etorri 
den, Eskola Hibridoa modu egokian planifikatzeko 
proposamenak egitea oso garrantzitsua dela uste 
dugu; hots, jendarteak, ekonomiak eta eguneroko 
lanek aurrera egiten duten aldi berean, haurrak egun 
batzuetan ikasgelara joan eta beste batzuetan, berriz, 
egokiak diren plataforma teknologikoak erabiliz, 
guztiek etxetik ikasten jarraitzeko aukera izan dezaten 
ekarpenak egitea. Laburbilduz, benetako kontziliazioa 
lortzeko bideari ekitea.

Eskola garrantzitsua da, eskola behar dugu, baina 
gure ustez aurrez-aurreko jarduera birusaren aurkako 
prebentzio neurri guztiak ziurtatu ostean soilik izatea 

COVID-19 gaixotasunari aurre egiteko 
bizitzea tokatu zaigun etxeko itxialdi honek 
zaintza sare publikoa hankaz gora jarri eta 
gizarte osoaren egunerokoa kaos bihurtu du; 
jendartea bere gotorleku propioetan itxita 
egoteaz gain, ikastetxeak -zero urtetik hasi 
eta unibertsitatera arte-, eguneko zentroak 
eta aniztasun funtzionala duten pertsonak 
artatzen dituzten zentroak
ere itxi egin dituzte.
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Joan den martxoan COVID-19aren gaixotasunaren 
hedapena geldiarazteko gure etxeetan konfinatu 
gintuzten. Konfinamenduak lan munduan eta etxe
etan sakoneko aldaketak ekarri ditu gizartean:

Lan mundua gelditu egin zen. “Funtsezko lana” izen-
datu zirenek bakarrik jarraitu zuten aktibo; bizitza 
zaintzeko lanak izan ziren, hain zuzen ere funtsezko 
lanak, non emakumeen presentzia oso handia den: 
osasun-zentroetan lan egiten dutenak, elikagai den-
detako enplegatuak, garbitzaileak, garraioetako lan-
gileak, besteak beste.

Etxeetara eraman dira lan munduko zereginak, 
modu telematikoan egin ahal direnak. Lan horie-
tako bat, funtsezkoa, irakaskuntza izan da. Ikaste-
txeak hustuta, etxeetara bidali ziren ikasle guztiak 
lehenengo momentutik. Horrela, etxeetan mota 
askotako jarduera burutzen ari dira, pribatutasunari 
lekua kenduz: helduen telelana, ikasleen teleikaske-
ta, ikasketetarako laguntza, bizitza zaintzeko lanak 
(janariak, garbiketa, loa...). Etxeak espazio publi-
koak hartzen zituen ekintzak bere gain hartu ditu, 
lan mundukoak eta zaintza mundukoak.

Gertaera hauek emakumeengan eragin handia iza-
ten ari dira.

Lehena, izebergen punta deitzen dena aipatuko dugu: 
emakumeen aurkako genero-indarkeriaren arriskua 
handitzea, konfinamendu-egoeraren ondorioz.

Hain larria ez izan arren, garrantzizko beste ohiko 
gertaera bat ere aipatu beharra dago: bai lan tele-
matikoa egiteko aukera izateagatik, baita menpe-
koak zaintzeagatik ere, emakumeak izaten ari dira 
nagusi zaintza eta telelanaren arteko kontziliazioa 
egiten; beti bezala, baina orain estresa maila nabar-
menki igota (ikastetxeak eta menpekoen zaintza-
rako zentroak itxita), edota haien lanari uko eginez 
(emakume askoren mendeetako borrokaren ondo-
rioz lortutakoa).

Emakumeendako aurkezten den lan panorama latza 
da, gauzak horrela mantenduko badira: emakumeak 
lanera itzultzea askotan edo ezinezkoa izango da edo 
diru-sarrerak nabarmen jaitsiz egingo da, lanaldi mu-
rrizketak eta soldatarik gabeko baimenak ezinbeste-
koak izango baitira menpeko norbait egoten den ka-
suetan. Hau oraindik larriagoa da guraso bakarreko 
familietan (gehienak emakumeen ardurapean). Edo-
nola ere, emakumeak baztertzeko arriskua handiago 
egiten ari da.

Gauzak horrela, gertatutatakoaz jabetu ondoren, 
heldu da funtsezko alternatiba erradikalak plantea-
tzeko unea:

Funtsezko lanbideek erakutsi digute sektore hori-
etako langileen aurpegi asko feminizatuak eta arra-
zializatuak direla. Jakin ere badakigu soldata baxue-
netakoak eta prekarizatuenak direla. Bizitzarako 
ezinbestekoak diren lan horien soldatak duina izan 
behar du.

Era berean, argi geratu da funtseko lanak burutzean 
baztertutako jendearen funtsezkotasuna. Gizarteak 
bere baitan bizi den jende guztia bere gain hartu 
behar du, berdintasun eskubideetan oinarritutako 
gizartea izateko. Epe-mugara heldu da funtsezkoa 
ez dena funtsezkotzat hartzen duen eredu kapita-
lista, merkatuen aldeko neurrigabeko kontsumoan 
eta jendearen arteko eskubide desberdintasunetan 
oinarrituta dagoena.

Argi geratu da bizitzaren beharrei erantzuten dieten 
zerbitzuak publikoak direla eta honekin sare publikoa 
indartzeko beharra dagoela.

Gizarteak ezinbesteko beharra du aurrera jarraitze-
ko: irakurketa feminista eta ekologikoa, jendearen 
beharrak asetzeko modu sostengarrian. Erronka han-
dia da: gure espeziearen biziraupena dago jokoan. 
Erreskate-plan bat behar dugu giza espeziearentzat, 
bizitzak erdigunean jarriz. 

Irakurketa feminista,
EZINBESTEKO BEHARRA ETORKIZUNERAKO
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Ekaina ere iritsi zaigu. A zer nolako ekaina, iritsi ere. 
Harrotasunaren hilabetea izan ohi da ekaina, bada-
kizu, hilaren 28an Sexu Askapenerako Nazioarteko 
eguna ospatzen baita. Askatasuna harro ospatzeko 
modukoa delako, nola ez.

Aurtengoa COVID-19 birusaren pandemiak eragindako 
osasun alertak jota bizi garela iritsi da, ordea. Zerikusi-
rik ez orain artekoekin, orduan. Askatasuna, gehienok 
pribilegiotik ulertzen eta bizi genuen bezala behintzat, 
denbora luzez ezbaian jarrita iritsi da 2020ko ekainaren 
28a. Batek jakin, gainera, zer gertatuko den askatasune-
kin normaltasun berria ate joka dugun honetan.

Beraz, egoerak behartuta, ohiko ospakizunetarako 
aukera gutxi egongo da aurten. Zoritxarrez, ez ditu-
gu urteroko manifestazioak berdin ikusiko eta biziko, 
ez gara kalera berdin aterako ortzadarraren kolore-
ekin ahalik eta izkina gehienak iluntasunetik atera eta 
guztiak margotzeko. Baina ez gara etxean geldituko, 
inolaz ere ez, ospatzeko eta aldarrikatzeko moduak 
bilatuko baititugu.

Izan ere, LGTBIQ+ kolektiboan badakigu etxean gel-
ditzeak zer ekarriko lukeen. Ixilik gelditzea izango 
litza teke, atzera egitea, armairuan sartzea. Ez, ez, ez. 
Denbora ez da alferrik pasa.

Iaz 50 urte pasa ziren mundu mailan kolektiboaren-
tzat ikur bilakatu ziren Stonewall-eko istiluak gertatu 
zirenetik, New York-en, Marsha P. Johnson eta Syl-
via Riverarekin batera. 40 urte Oreretan Espainiako 
polizia nazional batek Vicente Badillo Santamaría 
`Francis´ ezizenarekin ezaguna zen trabestia tiroz hil 
zuenetik, herriko Apolo diskotekan. Garaiko Euskal 
Herriko gay eta lesbianen artean hilketa horrek seku-
lako eragina izan zuen, eta Euskal Herriko LGTBIQ+ 
kolektiboan eta horren mugimenduan berebiziko ga-
rrantzia izan zuen orduan, eta oraindik ere horrela da. 
Ezin ditugu gertakari horiek inoiz ahaztu.

Ez ziren azkenak izan, ordea. Haien atzetik beste ger-
takari asko eman ziren, ematen ari dira eta emango 
dira. Azken egunetan AEBetara begira gaude guztiok. 
Izen bat dugu gogoan: George Floyd. Hori ere polizia 
batek eraila, lepoa belaunpean estututa, ezin arnasa 
hartu 8 minutu eta 46 segundo luzez: “I can´t breathe”. 
Alferrik. Ez zen arnas gehiago egon harentzat.

Eta nekatu dira. Nahikoa esan dute, orain dela 40, 
50 urte beste batzuk zioten bezala. Minneapolis hi-
rian hasitako istiluak azkar hedatu dira AEBetako ha-
marnaka hiritan zehar, ezinbestean. Afro-amerikarrek 
aski dela oihukatu diote bizia mila modutara estu-
tzen dien sistema politiko-polizial arrazista suprema-

zista zuriari. Azalaren koloreagatik soilik belaunpean 
erailtzen dituen sistema bidegabeari.

Su eman diote, literalki. Nola ez diote, ba, surik eman-
go? Nola ez dira, ba, nazkatuta altxatuko? “Enough is 
enough” argi eta garbia entzun ahal izan dugu guz-
tiok kalera atera eta sistema horren aurrean borroka-
tzen ari direnen ahotik. Nork isilduko ditu orain?

Ez dira isilduko, eta ez gara isilduko. Azalaren kolo-
reagatik, generoagatik edota orientazio afektibo- 
sexualagatik zapaltzen zaituen horren aurka altxatzea 
erabakiorra da askatasuna borrokatu eta irabazi nahi 
izanez gero. Horren adibide gisa Marsha P. Johnson, 
Sylvia Rivera, `Francis´ eta George Floyd-en izenak 
betirako geratuko dira gure imajinario kolektiboan. 
Beste pertsona eta izen asko ez, ordea.

Egunero askatasuna irabazteko sufritzen amaigabea 
den izen zerrenda dago hor kanpoan, uste baino ger-
tuago, irentsi dakiekeen itsasoa noiz zeharkatu itxa-
roten, bidegabekeriaz tratatuko duen sistema politi-
ko-judizial bati aurre egin nahian edota gero eta al-
tuagoak diren mugak gurutzatzeko esperoan. Horiek 
ere ezin ditugu ahaztu.

Hori guztiaren aurrean Nahikoa da! ozena aldarrika-
tzea zilegi eta behar-beharrezkoa da itotzen zaituen 
sistemarekin bukatu eta, behingoz, arnasa hartu nahi 
baduzu. Belaunpean hiltzeraino zapaltzen zaituen 
sistemaren kontra burua altxatu eta askatasuna alda-
rrikatzea ez da biolentzia, erresistentzia, borroka eta 
autodefentsa baizik.

Izan dezagun argi indarkeria zein aldetan dagoen. Ez 
da gurean. 

2020ko ekainaren 28a
Nahikoa da!

ekainak 28
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ESKERRIK ASKO

1. Eskuak garbitu

Komunaren eta txorrotaren erabilera:

3.  Artatzen zaituen 
pertsonaren jarraibideei  
kasu egin

2.  Distantzia mantendu

•   Paperezko zapiak erabili 
eta zakarrontzira bota

•   Komunean funda jarri 
eta zakarrontzira 
bota bukatzean

•  Eskuekin ukitu duzuna garbitu, 
mesedez (txorrota, eskuleku, 
etengailu...)

•   Txorrota erabili

Egoitzara sartzeko jarraibideak

2 m
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EAEko Hezkuntza Sailak 
sindikatuokin burututako 

segurtasun eta osasun 
batzordean agerian 

geratu da Hezkuntza 
Sailaren inprobisazioa 
eta arduragabekeria

Sindikatuok ikastetxeetako zuzendari 
eta patronalei osasuna bermatuko du-
ten neurriak eta baldintzak adostuak 
izaten ez diren bitartean itzulera pre-
sentziala abian ez jartzeko eskatzen 
diegu maiatzaren 18a bueltan dugun 
honetan, gaurko bilera ere protokolo 
hutsa baino ez da izan. Horrenbeste 
aldiz aldarrikatu dugun negoziaziorik 
ez egoteaz gainera, informazio berririk 
zehazten duen dokumenturik ere ez da 
aurkeztu. Jaurlaritzaren plan falta begi- 
bistakoa da eta ikastetxeetara itzul-
tzeko erabakia ikastetxe bakoitzaren es-
kuetan utzi duen honetan langile, ikasle 
zein hezkuntza komunitatearen osasun 
eta segurtasunaren bermeak kolokan 
jarraitzen dute. 

Oraindik ere, gehiago dira galderak 
erantzunak baino eta onartezina deri-
tzogu astelehenera begirako aurre-
ikuspenaren inguruan galdetuta ino-
lako erantzunik ez izatea. Jaurlaritzaren 
segurtasun plana ostiral honetarako 
maskarak, hidrogelak eta termome-
troak zentro publiko guztietara hel-
duko direla ziurtatzera mugatzen da. 

Ondo eta ozen adieraziko dute he-
dabideetan, baina gaur gaurkoz ez 
dago prebentzio plan eta itzulera ne-
goziaturik. Antolaketa eta aurreikus-
penik ez eta, oro har, administrazio 
publikoko hezkuntza sistema osoko 
azpisek toreen planen inguruko berri-
rik ere ez. Guztiok beharrezko ikusten 
dugu klase presentzialetara itzultzea, 
baina ez edozein baldintzatan eta 
edozein kosturekin. 

Ugari dira jadanik astelehenean aurrez 
aurreko ikasketekin hasiko ez direla 
adierazi duten ikastetxeetako zuzen-
daritzak, hain zuzen ere, Hezkuntza 
Sailak ulertarazi nahi duenaren kontra, 
osasuna ez dagoelako bermatuta. 
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Erlijioko irakastorduen 
misterioa handitu da

Erlijioko irakasgaiaren inguruko datuen lorpen zaila
Kurtso honetako lehenengo KA aldizkarian argitaratu genuen bezala, 
Bigarren Hezkuntzan ari diren erlijio katolikoko irakasleen erlijioko ira kas-
torduen kopurua, batez beste, 7’3 da, eta ematen dituzten ira kastorduen 
kopurua guztira, batez beste, 9’7 ordukoa. Hala ere, ezin zen Lehen 
eta Haur Hezkuntzako erlijioko irakasleen ordu kopuruen daturik lortu 
Lanpostuen Zerrendetan, ordu kopuruak ez baitzeuden eskuragai.

Askotan datuak lortzea zaila da, gardentasuna ez baitago. Gai honen in-
guruan informazioa lortu izan da talde parlamentario ezberdinek egindako 
galdera parlamentarioei esker, eta aurten horrela izan da ere bai. Erantzun 
parlamentariotik lortutako datuetatik bi ondorio aipatuko ditugu:

Lehen eta Haur Hezkuntzako erlijioko irakasleen 
erlijioko irakastorduak
Ondorioztatzen den lehenengo gauza Lehen eta Haur Hezkuntzako 
erlijioko irakasleei dagozkien erlijioko irakastorduak dira. Etapa 
hauetan eta kurtso honetan, EAEko sare publikoan, erlijio katolikoko 
159 irakasle daude kontratupean eta beste lau islamiar erlijiokoak. 
Erantzun parlamentarioaren arabera, erlijio katolikoko 1.277 ikas tor-
du daude; beraz, batez beste, lanpostu bakoitza erlijioko 8 ikas-
tordurekin sortu da.

Hau da, Bigarren Hezkuntzan bezala, erlijioko orduekin jardunaldi 
erdira ere ez dira iristen, baina jardunaldi osoa ematen zaie. Ordu-
tegia bete arte, beste espezialitateetako irakasleek egin dezaketen 
lana egiten ari dira. Gogoratu behar da beste espezialitate guztiak 
ez direla diskriminatzaileak erlijioko ikasgaia bezala, berdin diolako 
langilearen sinesmena lanpostua betetzeko.

Kontraesanak datuekin Bigarren Hezkuntzan
Ondorioztatzen den bigarren gauza da, Bigarren Hezkuntzako 
datuak ez datozela bat Lanpostuen Zerrendarekin (LPZ). LPZren 
arabera, Bigarren hezkuntzan , erlijioko irakasleen ikastordu kopurua 
574koa da guztira EAEn (are gehiago, haietatik 429 erlijio orduak 
dira, beste 145 ordu lektibo dira baina ez erlijiokoak). Nolanahi ere, 
erantzun parlamentarioaren arabera 819 ordu dira. Bi datu iturriak 
ez ziren momentu berekoak, zuzenketa txikiak egon daitezke, baina 
574tik 819ra dagoen diferentzia ikaragarria da.

Ulertezina da kontraesan hau, aldea handiegia da akats soiltzat 
hartzeko. Informazioa jasotzen dugun bakoitzean ikerkuntza lanetan 
ibili beharko gara? Zein da horren arrazoia? Non dago Hezkuntza 
administrazioak hainbatetan aipatzen duen gardentasuna?

Agian Matematika ez da zientzi zehatza eta gure munduaz haratago 
dauden indarrek parte har dezakete; erlijioko orduak ere misterio 
bihurtu dira.

Datorren kurtsoan, krisialdi ekonomikoak murrizketak badakartza, 
erlijioko ikasgaietan aplika ditzatela. Guk jo eta ke jarraituko dugu 
salatzen, ez gara nekatuko konfesionaltasuna eskoletatik desagertu 
arte, amen. 
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Elkartasun eta zaintza sareak
Alarma-egoera deklaratu ondoren, hiri, herri eta 
auzo askok sortu dituzte herritarren elkartasun zain-
tza-sare propioak. Gero eta indibidualistago bizi ga-
ren eta gure zergak ekonomiak agintzen duenaren 
zerbitzura daudela ikusten dugun gizarte honetan, 
sare solidarioek haize freskoa ekarri dute, bizitza eta 
bere zainketak erdigunean jarri behar ditugula eta 
interes ekonomiko pribatuaren aurrean publikoaren 
alde borrokatzen jarraitu behar dugula gogoratuz. 

Tras la declaración del estado de alarma, 
han sido muchas las ciudades, pueblos 
y barrios que han creado sus propias redes 
solidarias ciudadanas de cuidados. Las redes 
solidarias han traído un soplo de aire fresco 
al recordarnos que debemos poner en 
el centro la vida y sus cuidados, y que 
debemos continuar luchando por lo público 
frente al interés económico privado.
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Orain Ardura ekimena 
jaio da. Maiatzaren 26an 
Abiadura Handiko Tre-
naren eta Hegoaldeko 
Tren-Saihesbidearen aur-
kako herri mugimenduen 

iniziatibaz eta tren sozial baten alde, Gasteizen, 
Donostian, Bilbon eta Iruñean kalera irten ginen 
abiatu berri duten Orain Ardura kanpaina plaza-
ratzera. Hego Euskal Herriko gehiengo sindikala, 
kolektibo ekologistak, feministak, pentsionistak, 
kultura arlokoak zein auzo eta herri ekimenetako 
ezberdinak.

Euskal Herriko AHTko lanak eta proiektuak bertan 
behera uzteko eta diru guztia premia larriagoetara 
bideratzeko eskatuz manifestua aurkeztu zen hiriburu 
guztietan.

«Gobernuek inbertsio erraldoiak egin dituzten bi-
tartean, murrizketa handiak izan dira bizitzarako oi-
narrizkoak diren alorretan, osasunean eta gizarte 
zerbitzuetan» salatu dugu. Horrek bere isla izan du 
egunotan: «Ospitaleak gainezka, osasun langileen 
txanda bikoizketak, hiltegi bilakatu diren adinekoen 
egoitzak, bakardadean hil den jendea, bat-batean 
ospitale eraldatutako hotelak, etxeetan maskarak fa-
brikatzen dituzten emakume ugari...».

«Aurreikusten den krisialdi larria guztion ahotan da-
goen honetan, ezin dugu ez ikusiarena egin». Horre-
gatik guztiagatik eskatu zuten AHTaren obrak bere-
hala eteteko eta proiektu berriak bertan behera uz-
teko. Lehentasuntzat dituzte pertsonen zaintzarako 
zerbitzuak, pentsio duinak, oinarrizko diru sarrerak 
herritar guztientzat, euskararen sustapena eta CO-
VID-19ak gogor jotako sektoreei laguntzea. 

Por iniciativa de los movimientos 
sociales contra el Tren de Alta 
Velocidad (TAV) y la Variante Sur 
Ferroviaria y a favor del tren social, 
varios colectivos de Euskal Herria 
han presentado en Pamplona, 
Gasteiz, Donostia y Bilbao 
la campaña “ORAIN ARDURA”, 
que exige el abandono de 
las obras del TAV y que el dinero 
se destine a los servicios públicos.
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Errefuxiatuak

¡Que la pandemia no sea 
excusa para recortar aún 

más los derechos!
Ongi Etorri Errefuxiatuak ha 

realizado en Bilbao una cadena 
solidaria para exigir a las 

instituciones una alternativa 
conjunta a la actual situación 
de emergencia sanitaria que 
ha hecho que los sectores 

más desfavorecidos sean, una 
vez más, los que paguen las 

consecuencias de estas crisis.

Itxialdiaren ondorioz, gure hirietan bereziki kale gorrian bizi di-
ren pertsona kopurua agerian geratu da, udalek pertsona asko 
osasun-baldintza duinak betetzen ez dituzten kiroldegietan egoki-
tu dituzte. Egoera horren aurrean, Arabako OEEk eskutitza bidali 
zion Gorka Urtaran alkateari, kalean zeuden pertsonak baldintza ez 
duinetan hartu izana aurpegiratzeko eta pandemiaren ostean inor 
babesik gabe utzi ez dezaten eskatzeko.

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformako kideok ekimen bat jarri ge-
nuen abian erakundeei egungo osasun-larrialdiaren aurrean alter-
natiba bateratu bat eskatzeko. Horrek, birusaren aurreko egiturazko 
krisiarekin batera, gizarte-geruza ahulenak horien ondorio ekonomi-
ko eta sozialak ordaintzen dituztenak izatea eragin du.

Ekimenarekin bat egin dute hirurogeita hamar elkarte eta taldek bai-
no gehiagok, bai migratzaileen eskubideen arloan lan egiten duten 
kolektiboek, bai feministek eta soziosanitarioek.

Gure aldarrikapenak funtsezkotzat jotzen ditugun 7 ardatzen in-
guruan egituratzen dira:

•  Aldi baterako harrera-dispositiboetan dauden pertsonak ba-
bestea, horien profilen araberako konponbideak egokituz.

•  Lanik gabe geratu diren pertsonak, etxegabetu direnak, alokai-
ruak ordaintzeko arazoak dituztenak eta abar babestea.

•  Polizia-indarkeria oro bertan behera uztea eta ustezko gehiegi-
keriak eta indarkeriak ikertzea eskatzen dugu, bereziki arrazis-
tak, segurtasun-kidegoen aldetik.

• Pertsona guztientzako errolda eskubidea.

•  Oinarrizko Errenta Unibertsala ezartzea eta migratzaileen ad-
ministrazio-erregularizazioa eskatzen dugu.

Kate solidario horretan, halaber, agerian utzi eta salatu nahi geni-
tuen Greziako barneratze-eremuetan eta Balkanetako ibilbidean 
giltzapetuta eta pilatuta dauden pertsonak mantentzen dituzten 
Europako politikak, migrazio-ibilbideetan erabilitako polizia-indar-
keria, eta Italiako agintariek Palermon bahitutako Aita Mari eta Alan 
Kurdi bezalako erreskate-ontzien blokeoa. 
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PANDEMIA EZ DA AITZAKIA ESKUBIDEAK ARE GEHIAGO MURRIZTEKO!

ERREGULARIZAZIOA 
ORAIN!

ESKUBIDE GUZTIAK 
PERTSONA 

GUZTIENTZAT!

MEDITERRANEOKO 
ERRESKATE-ONTZIEN 

ASKATASUNA
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Maiatzak 24 Mayo
Bakearen eta Armagabetzearen aldeko 

Nazioarteko Emakumeen eguna.

Día Internacional de las Mujeres 
por la Paz y el Desarme.

Eragozpen fiskalaren kanpaina
Gerra gizateriaren aurkako krimenik handiena da. 
Mundu justuago bat eraikitzeak haren arrazoi guz-
tiak desagerrarazteko borroka egitea dakar. Ho-
rietako bat finantzazioa da; horretarako, hainbat 
kolektibok gastu militarrari zerga-eragozpena jar-
tzeko kanpaina abiarazi genuen. 

La guerra es el mayor crimen contra 
la humanidad. La construcción de un mundo 
más justo conlleva luchar por la erradicación 
de todas sus causas. Una de ellas es 
su financiación, para ello diferentes colectivos 
lanzamos la Campaña de Objeción Fiscal 
al Gasto Militar.

Azkoitia
Azkarateko hondakin guneari uko egiten diogu eta 
komunitateari gaia berriz aztertzeko eskatzen dio-
gu. Zaborraren kudeaketa esku pribatuetatik publi-
koetara pasatu behar da, zabortegiak esku priba-
tuetan uzteak kontrol falta dakarrelako, Zaldibarren 
garesti ordaindu duguna. Argi geratu da azpiegi-
tura pribatu horien gaineko kontrol publikoak ez 
direla nahikoak, eta Jaurlaritzak berak onartu be-
har izan du hori. Beraz, ulergaitza da orain Azkoi-
tian akats bera errepikatzea, eta larria da, halaber, 
oharkabean pasatzen saiatzea, alarma-egoeran eta 
legebiltzarra deseginda dagoenean. 

La gestión de la basura debe pasar de manos 
privadas a públicas, ya que dejar los vertederos 
en manos privadas conduce a una falta de 
control, que hemos pagado caro en Zaldibar. 
Ha quedado claro que los controles públicos 
sobre estas infraestructuras privadas 
son insuficientes y el propio Gobierno 
ha tenido que reconocerlo. Por lo tanto, 
es incomprensible ahora repetir el mismo error 
en Azkoitia.

Je
nd

ar
te

 m
ug

im
en

du
ak

Lore eskaintzak

Zaldibar Argituk lore eskaintzak egiteko deia egin 
zuen. Hondamendia gertatu zenetik hiru hilabete-
tara (Maiatzak 6). Verter Recycling zabortegia jausi 
eta Alberto Sololuze Markina-Xemeingo bizila-
guna eta Joaquin Beltran Zalllakoa zabortegiko 
lurren azpian desagertu zirenetik, eta oraindik ez 
dago euren berririk. 
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Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak 
deitutako urtarrilaren 30eko greba orokorrak argi 
erakutsi zuen lan, pentsio eta bizitza duinak de-
fendatzearen aldeko apustuak duen premia.

Konfinamendua hasi zenetik, oinarrizko eskubi-
deen urraketak ugaritu direla salatu dute per-
tsona, kolektibo sozial eta sindikatuek: preben-
tzio neurri egokirik gabe lan egitea, familia osoak 
etxebizitza desegokietan konfinaturik egotea, 
erakundeek haintzat hartu gabeko haurtzaroa, 
diru-sarrera ekonomikorik eza, elikatzeko eta gi-
zarte-laguntzak jasotzeko zailtasunak, okupazio 
eta presio poliziala kaleetan, profil etnikoagatiko 
identifikazioak, isun bidegabeak...

COVID-19ak sortutako egoerak agerian utzi du 
osasun krisi bati erantzuteko gai ez den jendarte 
antolaketak beharrezko eraldaketa behar duela. 
Antolaketa sozial, ekonomiko eta politikorako 
planteamendu alternatiboak behar dira, argi 
utziz pandemia honetako arazo larriei aurre egi-
teko berme bakarra, sistema publikoa indartzea 
dela. Azken hamarkadetan gobernatu gaituzte-
nek hartu dituzten neurri neoliberalen aurrean, 
eredu sozio-produktibo berria ezinbestekoa da 
aurreko normalitatera buelta ez gaitezen.

Atzean utzi nahi dugu osasun krisi bati 
erantzuteko gai ez den sistema kapita-
lista-heteropatriarkal-arrazista-ekozida 
eta kolonialista antolaketa. Pertsonak, 
herriak eta planeta babestea lehenetsi 
behar da eta ez merkatua, etekin eko-
nomikoa eta jabetza pribatua.

Bizitza erdigunean kokatu behar den 
aldarrikapena entzun eta ozen esan 
da behin eta berriz, baita konfinamen-
du honetan ere hainbat kanpainatan: 
“Koronabirusa eta sistemaren krisiaren 
aurrean EHko Eskubide Sozialen Karta 

bizitza duinen alde!” eta mobilizazio ezberdinak 
burutu ditugu, besteak beste Iruñeako Errotxapea 
auzoan kokaturiko produktu ekologikoen koope-
ratiba batean erosteko ilara egin zen. Bertan le-
hentasunezko salaketa eta aldarrikapen sozialak 
ikusarazi zituzten, erosketa poltsetan eta erosketa- 
orgetan itsasitako kartelen bidez. Sare sozialetan 
ere oso aktiboak izan gara, dekalogoaren aldarri-
kapenak zabaltzen.

Baina kalea berreskuratzeko garaia, beharrezko 
osasun neurriak arduraz betez, ailegatu da eta 
ekainaren 19an mobilizazio ezberdinak deituko 
ditugu Etxean geratu naiz. Orain kalera aterako 
gara. Burujabetza bizitzak sustengatzeko. Lehenik 
bizitza! lelopean. Mobilizazio hori edukiz bete-
tzeko, manifestu bat eta aldarrikapenen taula bat 
egin dira, eta, horietan, hainbat pertsona eta ko-
lektiboren ekarpenak eta atxikimenduak jaso dira. 
Horrela, Karta sortu zeneko espiritu kolektiboari 
jarraituz.

Eskubide Sozialen Kartak argi du, urtarrilaren 
30eko greban erakutsi zuen moduan, herritarren 
ekimenak aktibatzea premiazkoa dela, herritar 
guztien bizitza duina bermatzeko, hau da, behin-
goz bizi tzak kapitalaren aurrean kokatzeko. 

Aurreko normaltasunera
ez dugu bueltatu nahi
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www.steilas.eus

Araba
Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 141 104 { 945 144 302
araba@steilas.eus

UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 013 397 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia
Jose Maria Eskuza 1, 1 esk.
48013 Bilbo
W 944 100 298 { 944 101 360
bizkaia@steilas.eus

UPV/EHU Bizkaiko Campusa
Liburutegiko eraikina 1. solairua
48940 Leioa (Bizkaia)
W 946 012 434 (2434)
W 946 012 435 (2435)
steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa
Basotxiki 30-34 atz.
20015 Donostia
W 943 466 000 { 943 453 627
gipuzkoa@steilas.eus

UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar Plaza 1
20018 Donostia
W 943 018 436 (8281)
{ 943 018 140
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa
Joaquin Beunza, 4-6 behea
31014 Iruñea
W 948 212 355 { 948 229 790
nafarroa@steilas.eus


