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Irribarreak
Jokin, gure hezkuntzak irribarreak behar dituela diozu. Gu bat gatoz. Gure ikasleek irribarreak 
behar dituzte egunero, bai noski. Klaustroetan, Ordezkaritza Organo Gorenetan, koordinazio 
bileretan eta zuzendaritzetako bulegoetan haserre, negar eta eztabaida gogorrak bizi ondo-
ren, hezkuntzako langileok 25.000 irribar eskaintzen dizkiegu gure ikasleei goizero. Barruan 
daramagu, berez ateratzen zaigu, ez diguzu zertan gogorarazi behar. Mila esker, hala ere.

Baina guk, irribarreaz gain, hemen zerrendatuko ez ditugun gauza asko eskaini behar dizkiegu 
gure ikasleei. Zuk zeuk ere, irribar egiteaz gain, eskola publikoa eta bertan lan egiten dugun 
langileak zaintzeko ardura duzu, zu baitzara eskola publikoaren tutore berria. Irribarreak asko 
laguntzen du, ezinbestekoa da, baina horrek bakarrik ezer gutxirako balio du.

Sistema modernizatzea omen da zure lehentasun nagusienetako bat. Primeran. Baduzu non 
“modernizatu”: ikastetxe publiko asko oso zaharkituta daude, aurreko mendeko erdialdean 
eraikitako eraikin zaharkituak dira, bertako langileek 2012az geroztik iraungita dute lan hitzar-
mena eta estatu osoko langile plantillarik zaharrena duzu esku artean; horietako askok, gaine-
ra, hamarkadak daramatzate behin-behineko langile moduan. Ez galdu modernizatzeko auke-
ra: eraikinak egokitu, lan-akordioa berritu, plantilla zaharberritu eta kontsolidazio prozesuak 
bideratu. Azken hiru horietarako STEILASen proposamenak zure bulego berriko tiraderaren 
batean egongo dira. Bilatu eta, irribarrea galdu gabe, has gaitezen negoziatzen.

Hezkuntza publikoko langileok, zerbitzari publiko garen heinean, badugu betebeharren ar-
tean gure ikasleak zaintzea, pozik etor daitezen eskolara, eta gainera ikasle zein familien beha-
rrak asetu nahi ditugu. Baina hemen badugu arazo bat: zure bulego berri horretatik, hezkuntza 
sistema pribatizatzea erabaki zenuten aspaldi. Azaldu genizun irailean egin genuen bilera har-
tan: milaka ikaspostu daude libre Haurreskola publikoetan, zergatik pribatizatu zerbitzua? 
Jakin gainera itxialdiaren ondoren egoera hau areagotu egin dela matrikulazio prozesuan 
Haur Eskola publikoak kaltetuta atera baitira eta matrikulazioa ikaragarri jaitsi da, haur es-
kolen etorkizuna kolokan jarriz. Hori al da zure bulegotik bideratu nahi duzuena? Ordaintzen 
dutenek soilik izan dezaten bizitzaren zaintzarako eskubidea? Horrela ez bada, jakin nahiko 
genuke zergatik aplikatzen zaizkie irizpide ezberdinak ikastetxe publikoei eta pribatuei, azken 
horien mesedetan, onarpen prozesuan esate baterako? Zergatik gainfinantzatzen dituzue? 
Zergatik utzi duzue Lanbide Heziketa enpresen esku? Eta Unibertsitatea? Zein da zure iritzia 
Bilbon, batez ere, zure alderdiak sustatuta, ematen ari den unibertsitatearen pribatizazio fes-
taren inguruan?

Jokin, zaindu hezkuntza publikoa. Ez dakigu pankarten ordez irribarreak behar diren edo 
ez; biek ekarri baitizkiote onurak gure hezkuntza sistemari. Garbi duguna zera da ez dugula 
hezkuntza pribaturik behar, hezkuntza publiko sendo bat behar dugula, alegia; Haurreskoletan 
hasi eta unibertsitateraino. 
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NON GEUNDEN COVID-19 AURRETIK?
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2010eko uztailaren 6an EAEko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzio-
narioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartu zen. Akordio hori CC.OO. 
eta FETE-UGT sindikatuek gutxiengoan sinatu zuten garai hartako Hezkuntza Sai-
larekin, eta 2012ko abendutik 185/2010 DEKRETUA iraungita dago gure lan-baldin-
tzak arautzen jarraitu arren. 

Harrezkero hezkuntza publikoko irakasleak lan hitzarmen berririk gabe gaude eta 
7 greba egun egin ostean, 5 greba egun jarraian egiteko atarian geundela, 2018ko 
maiatzean lan akordio baterako proposamena sinatzera iritsi ginen STEILAS, 
LAB, UGT eta CC.OO. sindikatuak. Sinatutako aurreakordio hura ona zela uste 
genuen, ordura arte aplikatutako murrizketa askori aurre egiten zielakoan eta 
hitzarmen berri baterako bidea ireki tzen zuelakoan geunden.

Lortu genituen neurririk aipagarrienak hauexek izan ziren: langileen aldi baterako 
ezintasunak ekonomikoki zigortuta egoteari utzi zioten, ordezkapenak hezkun tza 
etapa guztietan lehen egunetik betetzen hasi ziren Ordezkagune aplikazioaren 
gora-behera batzuk tarteko, HHko 3 urteko geletan laguntzarako orduak handi-
tu ziren 60 lanpostu berri sortuz, irakasle plantillak indartzea lortu genuen IBIaren 
—ikastetxeen beharren indizea— arabera 126 lanpostu berri sortuz baita DBHn 
irakasle gehigarriak ere irakasgai tronkalak bikoizteko, 60 urtetik gorako irakasle 
funtzionarioen tzako asteko ordu lektiboen 1/3a murrizteko lizentzia eta 59 urteko 
irakasleentzako 2 ordu murriztekoa lortu ziren.

Baina hasierako momentuek itxura ona bazuten ere, berehala Jarraipen Batzor-
dean nabarmen geratu zen Hezkuntza Sailaren negozia tzen jarraitzeko eta propo-
samen irekiak egiteko borondate falta. As kotan hilabete baino gehiago pasa tzen 
zen hurrengo bileraren deialdirik egin gabe, ogi apurrak jasotzen zituen gai orden 
itxi irrigarriekin: AKA (administrazio kudeaketarako arduradun) orduen inguruko 
eztabaidara mugatuz. Ez zen Ratioak jaisteko negoziaziorik egon, ezta bitarteko 
irakasleek adinagatik ordu lektiboen murriz ketaren, 60 urterekin jubilatzeko auke-
raren, lanaldi partziala duten irakasleek lanaldia osatzeko bate ragarritasunaren, 
hez kuntza balia bideen, oposizio eredu berri baten, erosahalmena berreskura-
tzeko inguruko negoziorik egon ere. Gainera aurreakordioan jasotako gai ugari 
jorratu ere ez ziren egin.

EAJ-PNVek gidatzen duen Hez kuntza Sailak garran tzi handiko gaiak negoziazio 
esparrutik kanpo uztea erabaki zuen eta lan akordio berri bat adosteko aukerak 
bertan behera geratu ziren. 2018ko maiatzean STEILAS sindikatuak mobilizazioak 
berreskuratzeko kon promiso irmoa adierazi zuen aurre akordioa bete ezean... eta 
horre tan geunden COVID-19ko “tsuna mia” etorri zenean.

Eta orain non gaude? COVID-19ak ekarri duen anabasari errepara tze az gain, sindi-
katua behin-betiko akordio bat lortzeko erronkari hel tzeko prest dago, prestutasun 
osoa du gu. Hori da gure 2020-2021 ikasturterako erronka, goazen! 

LAN AKORDIO BERRIA NEGOZIATU!



Ikasturte hasiera honen berrantolaketan, Zuzendari tza taldeek ardura eta konpromiso osoz hartu dute 
lan zama guztia haien gain, irakasleekin elkarlanean, baliabideen gabeziak begi-bistakoak diren ego era 
zail batean. Esker tzekoa da izandako inplikazioa eta uneoro irakasleek erakutsi duten prestutasuna, bai 
pandemia iritsi zenean egun batetik bestera jarduna egokitzeko egindako ahalegina baita ziurgabetasun 
egoeren aurrean izandako profesionaltasuna ere.

Aurrez aipatutakoa alde batera utzi gabe, Hezkuntza Sailak Hezkuntza kalitatea eta ikasle zein irakasleen 
euskara maila bermatzea lehenetsi eta horretarako baliabideak jarriko dituela aipatu izan duen arren, 
errealitatea guztiz bestelakoa da eta egun bizi dugun egoera tarteko, bertan behera utzi ditu eskain tzen 
zituen zenbait baliabide eta euskara indartzeko programa. Hain zuzen ere, Euskal Girotze Barnetegiak, 
Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroaren jarduna eta IRALE, irakasleak euskaldundu edo alfabeta-
tzeko programa. Bizi dugun egoeraren aurrean programa horiek etetea erabaki badu ere, hori gaindi tzea 
eta ahal bezain azkarren berriz martxan jar tzea eskatzen dugu beharrezkoak baitira. 

Ikasturte hasiera “ezohiko”aren erradiografia
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Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroaren (CEEP-SESZ) jarduerarekin bi ikasturtez eteteko Hezkun-
tza Sailak hartu duen erabakiaren aurrean murrizketa argi hau salatu eta gogorarazi nahi dugu.

SESZ-k sortu zenetik ia berrogei urteko jardunean:

Iraunkortasunaren alde sentsibilizatu eta kon tzientziatu ditu Bizkaiko bi belaunaldiko 
ikasleak (110.000 baino gehiago), gaur egun ingurumenarekin eta krisi ekosozialarekin ar-
duratuta eta konprometituta dagoen gehiengo soziala.

Irakasleen etengabeko prestakuntzan parte hartu du metodologia berritzaileen bitartez 
ingurumen hezkuntzan praktika eta teoria soziokonstruktibista uztartuz eta metodologia 
berritzaile horiek zentro askotara hedatzea ahalbidetuz.

Hedapen zabala izan du. Horretan eragi na izan dute bertan egindako ikerketek, hezkun-
tzarako materialek eta argitalpenek.

Aldi berean ikasleak arazo ekosozia-
len inguruan sentsibilizatzeko eta 
kon tzientziatzeko; errealitate horiek 
uler tzen lagunduko dieten ezagupe-
netara hurbiltzeko; eta, gizarte jus-
tuago, bidezkoago, jasangarriago eta 
osasun tsuagoetarako trantsizioa bul-
tzatzen duen ekintza ekosozial eral-
datzaileari alternatibak eta espazioak 
eskaintzeko. 

Sukarrieta

Ikasturte hasiera zaila eta korapila tsua izango zela aurreikusten zenez, STEILASetik lanean jardun 
dugu aurtengo ikasturtea egoerak eskatzen zuen baliabideez hornitua izateaz gain, segurua 
izan zedin. Hezkuntza Sailaren kudeaketak onartezina eta arduragabea izaten jarraitzen du; 
aldebakarrekoa eta adostu gabea, berantiarra eta langile, ikasle zein familien gan etengabeko 
ziurgabetasun ego era sorraraztea ekarri duelako.



6

EA
E 

Pu
bl

ik
ak

o 
Ira

ka
sle

ak

Euskal Eskola Publikoa (eta kontzertatuaren zati 
handi bat) euskalduntzeko, funtsezkoa izan da Irale 
programa 1983tik hona. Eta funtsezkoa jarraitu du 
izaten irakasle gehienek euskarazko agiriak (EGA; 
HE2, C1…) lortu eta gero ere. Arin egin behar izan 
zen euskalduntze-lana, eta bizkor egin zen. Jakina, 
agudo egiteak eragiten dituen ajeekin; izan ere, ez 
dira gauza bera C1 maila eskuratuta euskara irakas-
teko tresna moduan erabiltzeko ahalmena aitortuta 
izatea eta ahozkotasunean eredugarri izatea. Ho-
rregatik, bada, funtsezkoa izaten jarraitu du Iralek, 
irakasleen euskara kalitatezkoa sustatzeko. Bate-
tik, irakasle-lanari ezinbestekoa zaiolako etengabe 
prestatzen jarraitzea, eta, bestetik, Eusko Jaurlari-
tzak (agintean dagoen alderdia dagoela) eta gizar-
teak eskolaren bizkarrera bota dutelako Euskal Au-
tonomia Elkartea euskalduntzeko ardura eta eran-
tzukizuna. Eskolak, baina, nekez hartu dezake bere 
bizkar hain lan erraldoia. Euskal Gobernua eskolaz 
aparteko beste adar batzuk (Osakidetza, Justizia, 
Komunikabideak…) benetan euskalduntzen ahale-
gintzen ez den bitartean, eskolak bere lana beteko 
du: ikasleek euskaraz ikasiko dute eta euskaraz hitz 
egiten ikasiko dute, baina, gero, gizarteratzean ez 
badute euskara non erabili, jai daukagu.

Egoera honetan etorri da Covid 19, eta, beste 
gauza askorekin batera, errotik desagerrarazi du 
Irale programa ere: batetik, ez dago liberazio bi-
dezko ikastarorik (R eta U) eta bakarrik ordutegiz 
kanpoko ikastaroak egin daitezke, eta, bestetik, 
Iraleren beraren irakastegiak ia suntsituta geratu 
dira Iraleren LZ heren baten murriztu delako: 84 
irakasletik 51 geratzen dira. Nola heldu garen ona? 

35 urte daramatzate Euskal Girotze Barnetegietan 
lanean, EAEko ikastetxeen laguntza zerbitzu gisa, 
gunerik erdaldunenetan bizi diren ikasleei 4 egu-
nez euskara hutsez bizitzeko aukera eskainiz, baina 
baita hizkuntzen gaineko sentsibilizazio, jarrera, us-
teak, euskararekiko atxikimendua…landuz ere.

Orain inoiz baino beharrezkoagoa da euskara in-
dartzeko programak sendotzea eta euskaraz ari-
tzeko zailtasunak dituzten irakasleei laguntzea, as-
kotan haiek baitira ikasleen euskara eredu bakarra.

Horregatik eskatzen diogu Hezkuntza Sailari atze-
ra egin dezala hartutako azken erabakiekin, eta argi 
esan nahi diogu eskolak euskaldundu behar badu 
ezinbestekoa dela Euskara Zerbitzua indar tsua izatea.

COVID-19ko itxialdiak hainbat ikasleengan era-
gindako euskararekiko etena konpentsatzeko, 

Bada, Iralen zerbitzu eginkizunetan lanean ari ziren 
bitarteko funtzionarioei ez zieten zerbitzu eginki-
zun hori berretsi ekainean, eta jubilazioak eta urte 
sabatikoak ez dira ordezkatu (Gasteizko eta Eibar-
ko irakastegiak hutsaren hurrengo gelditu dira: 
Gasteizen 4 irakasle eta beste 4 Eibarren ). Gaine-
ra, Euskara Zerbitzuko buruak dimisioa eman zuen 
eta ez du ordezkorik oraindik.

Une honetan, ahozkotasunaren eta irakurmenaren 
gaineko planak prestatzeko agindu diete, bes-
te zehaztapenik gabe. Hezkuntza Berriztatzeko 
zuzendaritzak Iralerako 17 plaza deituko dituela 
dauka aginduta, eta horretan segitzen du: agin-
duan, hau da, ezerezean! Eta utzikeria hori Covi-
d19k ezkutatzen du, gainerako utzikeria guztiak 
ezkutatzen dituen modu berean.

Bide horretan, Euskal Hezkuntza Sistemako irakas-
leek duten erreziklatzeko programa nagusia (lan or-
duetan eta liberazio bidez, Hezkuntza sailaren bera-
rena, hizkuntzaren kalitateari lotua…) bertan behera 
geratu da, eta bertan behera geratu dira Eskola ko-
munitatearen mesederako beste lan batzuk ere: es-
kolarako materialak sortzeko R400 ikastaroa, Lanbi-
de Heziketako materialen zuzenketa… Eta Hezkun-
tza Sailak duen jarrera eta jokabidea ikusita, ez da 
beste biderik ikusten datorren ikasturteari begira.

Eta hori onartezina da. Eskatzen dugu datorren 
ikasturtean Irale programa (liberazioak eta ikas-
taroak, Iraleren irakastegietako LZk, materialen 
zuzenketa eta abar) bere osotasunean berresku-
ratzea eta sendotzea, kalitatezko hizkuntza eta 
hezkuntza sustatzeko bidea ez eteteko. 

IRALE

Argazkia: Argia aldizkaria. 
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2696/osasun-krisia

Euskal girotze barnetegien programa bertan behera utzi dute

neurri indargarriak ezinbestekoak direla uste 
dugu. Baliabide honen garrantzia agerian geratu 
da, inoiz baino gehiago. 
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Urriaren 9an badirudi ikastetxeetan hainbat arazo 
bideratzen ari direla: irakasle gehiago bidaliko dituz-
te, monitore gehiago heldu dira jantokietara... Dena 
den, jantokian bazkaltzeko eskubidea ez dago es-
kolara joatekoa bezain babestuta, iaz ikastetxeetan 
sukaldeak egiteko eman zuten baimena aurrerapau-
sotzat hartu bagenuen ere, janariaren kalitatea ho-
betzeko garrantzitsua zelakoan; orain, pandemia dela 
eta, ikasleak etxera bidaltzen ari gara, neurri batzuk 
direla medio.

Ekainean, ikasturte honetarako lanpostuak zehaz-
tean, jantokiko arduradunen ordu kopuruak murriz-
ten hasi ziren. Agian bazkaltiar gutxiago espero/nahi 
zituzten kurtso honetarako.

Ekainaren 25ean Hezkuntza Sailak bitartekorik gabe 
bete ezin zen protokoloa ezarri zuen jantokietan (dis-
tantzia, talde iraunkorrak...). Horrekin batera, ikaste-
txeei DBHn egunero jardun jarraia egiteko baimena 
eman zieten.

Irailaren hasieran, ikastetxeei oso argi adierazi zieten 
hartu beharreko neurriak betetzeko ez zutela apar-
teko baliabiderik aurreikusten. Hortaz panorama 
ikusita, irailaren hasieran hainbat institutuk jardun 
jarraia ezartzea eta jantokia ixtea erabaki dute; hau 
da, oztopoek etsita, jantokia ixtea. Bide batez, jan-
toki horietako lanpostuak desagertuta. Urriaren 7an 
sailburuak, hortaz galdetuta, jantokiak ixteko eraba-
kiak Eskola Kontseiluek hartutakoak zirela erantzun 
zien sindikatuei. Hau da, Ordezkaritza Organu Gore-
nei zerbitzuak ukatzeko ahalmena aitortzen zaie, bi-
tartekoak lortzeko ez ordea. Urriaren 8an Sailburuak, 
irratiko elkarrizketa batean, pandemiagatik jantokirik 
eskaintzen ez duen ikastetxe publikorik ez dagoela 
esan zuen.

Hasierako protokoloari jarraiki plaza batzuk libre utzi 
behar ziren gutxieneko distantziak manten tzeko; 
gerora, irailaren bigarren astean, jantokietako gaita-
suna zehazteko irizpide berria aplikatzen hasi ziren, 
eserleku kopurutik metro koadroetara pasa ziren, iriz-
pide hori betiko geratuko zelarik. Ados egonda ere, 
irailaren 7a baino lehen ezagutzea ezinbestekoa zen, 
irizpide berriari jarraituz bazkaltiar gutxiago sartzen 
baita jantoki askotan. Toki arazoak gainditzeko, ba-
zirudien administrazioaren irtenbide bakarra bare-
mo huts bat aplikatuz ikasleak jantokirik gabe uztea 
zela. Berriro ere konponbide kaxkarra. Eta berriro 
ere, ikasle gutxiago izanda, jantokietan lanpostuak 
eta lanorduak murriztu ziren.

Jantokia erabiltzeko aukera murriztuta, familia ba-
tzuek haur eta lehen hezkuntzan ere eskola-jardunaldi 
jarraia eskatu zuten, eskolara 4 aldiz joan beharrean, 
bitan bakarrik joateko. Estatuko leku askotan jardun 
jarraia ezarri bada, jantokietako gabezien ondorioz 
izan da: plaza falta, kontrolik gabeko prezioak, familia 

elkarteek kudeatu beharra, etab. Kasu horretan ere, 
arazo bati aurre egiteko beste arazo batzuk sortu dira.

Irailaren 22an Administrazioak jantokietarako pre-
bentzio-neurriak argitaratu zituen, bertan “Ikaste-
txeek jantokiko ordutegia egokitu ahal izango dute 
(...) Horrek esan nahi du, salbuespen gisa, gutxienez 
ordubeteko tarte bat ezarri ahal izango dela goize-
ko eta arratsaldeko saioen artean, bazkaldu aurreko 
eta ondorengo denbora ahalik eta txikiena izan da-
din...” Hau da, ikasleak 17:00etan edo 4:30ean irten 
beharrean, 15:30erako prest egon litezke etxera joa-
teko. Salbuespen gisa, bai.

Une honetan, urriaren 9an, badakigu aurten moni-
tore gehiago egongo direla zabalik dauden jantoki-
etan, (ohiko ratioa: lehen hezkuntzan 16-37 ikasleko 
monitore bakarra, 38-74 ikasleko 2 monitore, DBHn 
21-45 ikasleko monitore bakarra, 46-85 ikasleko 2 
monitore) Berri ona da, baina horrek ez die plaza 
bueltatzen jantokirik gabe geratu diren ikasleei, eta 
ikusteke dago noraino leuntzen duen jangeletako 
langileen artean egindako sarraskia.

Jantokiak ez dira garrantzitsuak soilik familiek 
(emakumeek) haien bizitza antolatu ahal izateko, ho-
riek haurrei denetatik jaten ikasteko, ikaskideekin es-
tuasunik gabeko denbora tarte bat emateko, eguer-
diko bazkaria bermatua izateko... aukera eskaintzen 
dute; ezin dugu atzera egin.

Aipatu araudi osoa komuna da ikastetxe publiko 
eta pribatuentzat, baina ez dugu ikastetxe pribatu-
etako komunitate bat bera ere kezkatuta ikusi janto-
ki zerbitzuagatik, edo jardun jarraia eskatzen. Agian 
ikastetxe horietan erabakiak hartzeko, kontratazioak 
egiteko edota obrak diseinatzeko ahalmena dute-
nez, ikasleak ez galtzen saiatzen dira.

Denok dakigu egoera zaila dela, eta guztiontzako 
berria, ez dela erraza asmatzea... baina susmoa dugu 
norbaitek sare publikoa hondatu nahi izatekotan, ez 
ote lukeen Hezkuntza Sailak egin duena egingo, 
urratsez urrats.

Eskola publikoa defendatzen dugu, guztiona eta 
guztiontzat, zerbitzu guztiekin, eta segurua. Ez dugu 
etsiko. 

JANTOKIAK KOLOKAN
Pandemiaren eskutik sare publikoari eraso berriak



8

La
n 

Le
ge

pe
ko

 H
ez

itz
ai

le
 e

ta
 Ir

ak
as

le
ak

Neurri hauek bi taldetan banatzen ziren, Hezkuntza 
Premia Bereziak dituzten ikasleekin duten harreman 
motaren arabera:

Hurbileko kontaktua
Kontaktua noizbehinkakoa denean eta ikasleen hi-
giene pertsonalean laguntzarik ez dakarrenean. Be-
harrezko materiala:

> FFP2 maskara.

> Erabili eta botatzeko eskularruak.

Kontaktu fisiko estua
Ikasleak noizbehinkako jokabide disruptiboak aur-
kezten dituenean edo izan ditzakeenean; arnas 
etiketa betetzen ez denean; ikasleen gorputz- 
fluidoekin kontaktua izatea dakartenak, hala nola, 
ikasleen higienea; komunera joateko laguntza; 
jateko laguntza edota janzteko eta eranzteko la-
guntza behar dutenean. Beharrezkoa den Norbere 
Babeserako Ekipamendua:

> FFP2 maskara.

> Erabili eta botatzeko eskularruak.

> Pantaila edo betaurreko estankoen bisera.

> Mahuka luzeko bata erabili eta botatzekoa.

Hezitzaileek behar zituzten N.B.E.ak lehen aipatutako 
zirkularrean jasota egon arren (ekaineko datarekin), 
ikasturte hasierarekin batera, zentro/ikastetxeetara 
ez dira ez FFP2 maskarak, ezta ere mahuka luzeko 
botatzeko amantalik heldu, besteak beste. Kasurik 
onenean, FFP2 maskara gutxi batzuk dituzte hezi-
tzaileek, ikastetxea bera arduratu delako erosteaz.

Langileak oso kezkatuta eta haserre daude, modu 
seguruan ezin dutelako lan egin eta Hezkuntza Sai-
lak, beste behin ere, bigarren mailako langileak ba-
gina bezala tratatzen dituelako. Egoera onartezina 
da, gure osasunarekin eta segurtasunarekin jolasten 
ari baitira. Eta hezitzaileak lanean seguru ez dauden 
heinean, ikasleak ere ez…

Eta Hezitzaileen EPIak noizko?
Ohi bezala, Hezkuntza Sailak ahaztu egin du lan-legepeko hezitzaileen 
kolektiboa. 2020ko ekainaren 2an, Eusko Jaurlaritzaren Lan Arriskuen 
Prebentziorako Zerbitzuak zirkular bat helarazi zien ikastetxeei. 
Zirkular horretan, bi kolektiborentzat (Hezkuntza Laguntzako Espezialistak 
eta fisioterapeutak) beharrezkoak diren babes-neurriak jasotzen ziren, 2020-2021 
ikasturtean ikastetxeetara modu seguruan itzultzeko eta lan egin ahal izateko.

Osasuna eta segurtasuna 
lanean!

Horregatik guztiagatik, STEILAS sindikatuak oina-
rrizko eskubideak babesteko demanda bat jartzea 
erabaki zuen Eusko Jaurlaritzaren aurka. Prozesua 
luzatu zitekeenez, irauten zuen bitartean eta sen-
tentzia atera arte, epaitegiari kautelazko neurriak 
hartzeko eskatu genion. Oso epe laburrean epaileak 
eskaera onartu eta Hezkuntza Saila ikastetxeak da-
gokien materialez hornitzera behartu du.

Espero dugu datozen asteetan beharrezko material 
guztia ikastetxeetara iristea eta lana modu seguruan 
bete ahal izatea! 
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Gure Lan Hitzarmen kolektiboaren 51. artikuluan, 60 urtetik gorako 
langileek ikasleen arreta zuzeneko orduak murrizteko eskubidea du-
tela jasota egon arren, Administrazioak ez du murriz keta hori ne-
goziatzeko eta horren inguruan hitz egiteko paradarik eman.

Artikulu hori aplika zedin STEILAS sindikatuak aurreko ikasturtean 
demanda bat jarri zuen. Uztailean, demanda horren ebazpena jaso 
genuen eta langileen aldekoa izan arren, Eusko Jaurlaritzak erre-
kurritu egin zuen. Hori horrela, gure zerbitzu juridikoak Auzitegiari 
behin behineko betearazpena eskatu zion, errekurtso horrek irauten 
zuen bitartean langileek murrizketa hori eskatu ahal izateko. Zori-
txarrez, Auzitegiak eskaera deuseztatu zuen eta errekur tsoaren zain 
utzi gaitu.

Zenbait langilek baimen hori eskatu badute ere, Hezkuntza Sailaren 
erantzuna ezezkoa izan da.

Beraz, baldintza horiek betetzen dituzten langileei eta baimen ho-
rretan interesatuta daudenei, banakako eskaerak egitea gomenda-
tzen ari gara. Horretarako, irakasleen eskaera orria bete eta ZUZE-
NEAN zerbitzuan aurkeztu behar da, ondorengoari zuzenduta:

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendaria

STEILASetik babesa eman nahi 
diegu Zeinu Hizkuntzako Inter-
preteen kolektiboari eta ikasle 
gor guztiei, ikasturte berri honek 
ekarri dituen zailtasunen ondorioz, 
kalitatezko komunikazioa berma-
tzeko beharrezko eta ezinbesteko 
materialik ez baitute gaur gaur-
koz. Pertsona gorrek eguneroko-
tasunean komunikazio-oztopoak 
aurkitzen dituzte eremu guztietan, 
eta zoritxarrez, baita Hezkuntza 
arloan ere. Hezkuntza-sistema 
normo- entzuleak aintzat hartuz 
antolatuta dago, eta goiko ziklo-
etan ZHIak badaude ere, ez ditu 
inola ere betetzen kolektiboaren 
benetako beharrak. Bada, lehen-
dik dauden zailtasun horiei, gaur 
egungo osasun-krisiak eragin-
dakoak gehitu behar zaizkie; izan 
ere, ZHIek maskarak eta pantailak 
eraman behar dituzte, eta segur-
tasun-distantzia mantendu behar 
dute, osasun-aginduak horrela 
agintzen duelako. Neurri horiek 
guztiek komunikazio-bazterkeria-
ra bultzatzen dituzte ikasle gorrak, 

nabarmen areagotzen baitituzte 
komunikaziorako oztopoak.

Ez da ohikoa ikasle gorrek zeinu- 
mintzaira bakarrik erabiliz komu-
nikatu ahal izatea; bai, ordea, 
aur pe giaren adierazpenean eta 
ez pai nen irakurketan oinarritzea 
ko mu nikazio prozesua osatzeko. 
Mas karek bi informazio-iturrietara 
iris tea eragozten dute, eta komu-
nikazio ekintza nabarmen ahultzen 
dute.

Jakin badakigu, bi kolektiboek eta 
Euskal Gorrak Federazioak eskatu 
dietela maskara homologatu gar-
denak emateko Hezkuntza Sailari. 
STEILASek ere eskaera horrekin 
bat egin zuen, eta saileko ardura-
dunekin harremanetan jarri ginen. 
Lanean ari zirela jakinarazi zigu-
ten arren, oraindik ez da aldatu 
egoera. Berriz ere, irmoki salatzen 
dugu Administrazioak kolektibo 
hauekin adierazitako utzikeria eta 
axolagabekeria. 

Ikasle gorren eta zeinu hizkuntzako interpreteen oztopoak

51. Artikuluarekin gorabeherak

BEHIN BETIKO
EBAZPENA LASTER
JASOTZEA ETA GURE
ALDEKOA IZATEA
ESPERO DUGU!
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Bada, zabaldu zirenetik, haurreskoletako 
langileek eta familiek erronka ezberdinei 
egin behar izan diegu aurre. Gaur egun 
bizi dugun egoera kezkagarriak, ordea, 
ez du parekorik izan. Haurreskolak Par-
tzuergoaren etorkizuna jokoan dago, eta 
Hezkuntza Saila etorkizun hori babestu 
eta ziurtatzeko erabakiak hartzen has-
ten ez bada, haurreskola sare publikoak 
jokoa galduko du. Zoritxarrez, erabaki 
horiek hartzeko nahia bera ere zalantzan 
jarri behar dugu.

COVID-19ak eragingo zuen egoera gai-
nean genuela, martxoaren 9an Gasteiz-
ko haurreskolak izan ziren itxi ziren le-
henak, eta hurrengo egunetan iritsi zen 
itxialdia gainontzekoentzat. Ekainaren 
22an, alarma egoeraren bukaerarekin 
batera, lehenak izan ginen zabaltzen. 
Ekonomia abian jarri beharra zegoen, 
bai ala bai, eta 0-3 etapa eskaintzen 
duten eskola pribatuen irekierak pre-
sionatuta, Haurreskolak Partzuergoko 
zentroak irekitzea erabaki zuen Eusko 
Jaurlaritzak, nahiz eta protokoloak orain-
dik prest ez izan. Normaltasun itxura 
emateko presa zuen EAJk (uztailak 12ko 
hauteskundeak, gogoratzen al dituzu?).

Testuinguru horretan, orduko Hezkuntza 
Sailburuak, Cristina Uriartek, eskoletara 
buelta nolakoa izango zen jakinarazi zuen 
prentsaurreko lotsagabe hartan (maiatza-
ren 7an), zuzenean kokatu zuen Haurres-
kolak Partzuergoa hezkuntzatik kanpo, 
literalki, kontziliazioaren eremu asisten-
tzialenean. Hitz horiek min handia eragin 
zuten Haurreskolak Partzuergoa osatzen 
dugun langileen artean. Eta ez dugu uste 
Hezkuntza Sailburuak hitz horiek erabil-
tzea kasualitate hutsa izan zenik, oso 
ondo kalkulatutakoak baizik.

Udako oporraldia eta gero, berriz, 2020-
2021 ikasturtea ez da batere ondo hasi 
Haurreskolak Partzuergoan. Geren-
tzia eta Pertsonal Zerbitzuaren partetik 
aurrera eramaten ari diren kudeaketa 
eskasa eta lotsagabeaz gain (askotan, 
langileen eskubideen aurkako araudie-
tatik kanpoko erabakiak hartuz), 800 
haur baino gehiagoko jaitsiera izan 
dugu matrikulazioan (inoizko handiena), 

Haurreskolak Partzuergoa nork zainduko du?

eta haurren bajak egunero jasotzen di-
rela esan dezakegu. Itxialdiaren eragin 
bortitza ari gara jasaten haurreskoletan, 
Hezkun tzako beste sektoreetan baino 
nabarmenago; baina, matrikulazioaren 
jaitsiera ez da berria guretzat. Ikasturte 
asko daramagu gaur egun gainontzeko 
etapetara dagoeneko iritsi den jaio tza- 
tasaren jaitsiera nabaritzen.

Izan ere, itxialdiak berak eragin duen 
beldur-egoeraz gain, Haurreskolak Par-
tzuergoaren eta Hezkuntza Sailaren 
aldeko kudeaketa salatu besterik ezin 
dugu egin. Matrikulazio epeak atzera-
tzeaz gain, ez zuten matrikulazio kanpai-
narik bultzatu inon, aurreko ikasturteetan 
ez bezala. Bitartean, 0-3 etapa eskain-
tzen duten bestelako eskola, zentro zein 
haurtzaindegi pribatuek beren erabakiak 
hartzeko askatasun osoa izan zuten.

Egoera honen aurrean, haurreskolen 
sare publikoari baliabideak ukatzen zaiz-
kion bitartean, pribatua eskatu eta eska-
tu ari da. Zer egingo du administrazioak? 
Eusko Jaurlaritzak aurten ere 0-3 etapa 
eskaintzen duten zentro pribatuei berriz 
emango al die azken ikasturteetan es-
kaini dizkien 27 milio €-ak? Haurreskolak 
Partzuergoaren (gogoratu, publikoa!) 
aurrekontua inoiz baino mugatuago da-
goen momentuan, dirutza hori emango 
al die berriz hezkuntza eredu pribatu eta 
segregazionista betikotzen laguntzen 
duten zentro horiei?

Horrela bada, azken urteetan egin du-
gun bezalaxe, egoera publikoki salatuko 
dugu berriz ere. Ezin dugu horrelako 
egoera bat besterik gabe onartu, ezin 
dugu diru publikoa euskal jendartea ba-
natzen duen hezkuntza sistema klasista 
batean xahutzen jarraitu. Eta, bereiztu-
tako hezkuntza jasotzeko batzuen nahia-
rengatik (ez eskubidea), jendartearen 
zatiketa hori ematen ari dela garbi izan 
behar dugu.

Bada, honen guztiaren atzean dagoena 
horixe da. Eredu publikoa eta pribatu-
aren arteko talka. Klaseen arteko bereiz-
keta. Pandemia garaia baino lehenago 
geroz eta nabarmenagoa zen errealita-

te desorekatuak bete-betean harrapatu 
gaitu oraingoan. Eta 0-3 etapan ematen 
da lehendabiziko kolpe hori, ezinbes-
tean. Hori baita hezkuntzarako sarrera 
gaur egun. Hori baita segregaziorako 
lehendabizi zabaltzen den atea.

Zoritxarrez, STEILASen iruditzen zaigu 
EAJk eta PSEk aspaldi hartu zutela era-
baki bat: hezkuntza politika pribatiza-
tzailea gogoko dute. Horregatik jartzen 
dugu zalantzan haurreskola eredu pu-
blikoa babesteko behar diren erabakiak 
hartzeko nahirik eta gaitasunik dutenik. 
Modu berean, parekoak baitira, Haurres-
kolak Partzuergoko gerente berriaren 
jarduna ere zalantzan jartzen dugu: po-
litika berdina aplikatzeko iri tsi zen urta-
rrilean. Azken aste hauetako kudeaketa 
jasangaitzak ez digu beste aukerarik utzi.

Haurreskolak Partzuergoak ez du be-
har enpresa eredu defizitario batean 
sakondu nahi duen politikarik. Aurre-
kontua handitzea behar du, orain arte-
ko kalitatezko zerbitzua ematen jarraitu 
nahi badu. Haurreskolak Partzuergoak 
hezkuntza politika ausartak behar ditu. 
Konplexurik gabe hezkuntza eta hau-
rreskola eredu publikoa defendatzera 
ausartuko diren kolore guztietako poli-
tikoak behar ditugu. Zentro pribatuetara 
bideratzen diren diru-laguntza publikoak 
zalantzan jartzera eta aurrekontuen ne-
goziazioan eredu publikorako inbertsio 
gehiago eskatzera ausartuko direnak. 
Beldurrik gabe. Ez baldin badago horre-
lakorik, jai dugu Hezkuntza Publikoan.

STEILAS sindikatuan argi dugu Hau-
rreskolak Partzuergoaren etorkizuna 2 
elementu nagusitan oinarritu behar dela, 
batez ere: integrazioan eta doakotasu-
nean. Integrazioa, behingoz eta guztiz, 
Hezkuntza Sisteman. Enpresa eredu ge-
rentziala atzean utzi behar da berandu 
baino lehen, nahitaez. Doakoa izan be-
har da. Kuoten sistema baztertzaile eta 
elitistak milaka familia utzi ditu zerbitzua 
jasotzeko eskubidetik kanpo urte luzez, 
eta bizitzaren zaintza erdigunean jarri 
nahi duen jendarte batek ezin du horre-
lako bidegabekeriarik bere gain hartu. 
Doakotasuna borondate politiko hutsa 
da, egoera, interes edota presio ezber-
dinen baitan bere horretan mantendu 
nahi izatea. Guk borondatea alde batetik 
bestera aldatzea eskatzen dugu, politika 
publikoek eredu publikoa babestu eta 
ikusarazi dezaten.

Osasungintzan bezala, baita Hezkun-
tzan ere. 

Azkenaldian, ikasturte hasierarekin batera, guztion ahotan dago: Hezkun-
tza. COVID-19ak eragin duen zurrunbilo honen erdigunean, protagonista 
bihurtuta. Lerro hauen bitartez, baina, askotan hezkuntzatik kanpo koka-
tu ohi den Haurreskolak Partzuergo publikoari buruz hitz egitera gatoz. 
2003tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako milaka familiei eta haien txikitxo enei 
kalitatezko hezkuntza eta zaintza zerbitzuak eman dien Haurreskolak Par-
tzuergoari buruz, alegia.
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ri! COVID-19aren eraginak markatu du ikasturte honen 
hasiera. Ziurgabetasunez betetako itzulera honetan 
Hezkuntza Sailak bide okerregatik jarritu du. Alde-
bakarrez hartutako neurriak ez dira egokiak izan itzu-
lera segurua izan zedin. Aurreko sailburuak, Cristina 
Uriartek, langileen ordezkari legalekin harremanik 
ez zuen izan eta sailburu berriak, Jokin Bildarratzek, 
kortesiazko bilera bat baino ez du izan. Hori dela eta 
hezkuntza sindikatu guztiak mobilizazioak, greba 
barne, deitu genituen.

Greba deialdiak “Gizarte Ekimeneko” ikastetxeetan 
arrakasta txikia izanak ez du adierazi nahi ikastetxe-
etan egoera egokia denik. Zenbait ikastetxetan 
egoeraz baliatzen ari dira langileen ordutegiak, fun-
tzioak eta bestelako lan baldintzak aldatzeko. Langi-
leen ordezkariak, oro har, langile guztiak, erne ibili 
behar dugu ezarritako aldaketekin eta ahaleginak 
egin behar ditugu ezinbestekoak diren aldaketak 
zuzendaritzarekin adosteko.

Uztailaren 17an Hitzarmen berria sinatu genuen, 
behingoz. 2019ko azaroan greba deialdiari amaiera 
eman zion akordioa sinatu eta gero hamaika oztopo 
jarri zituzten patronalek bertan adostutakoa hitzar-
men berrian jasotzeko. Argi utzi nahi dugu hitzarmen 
berrian jasotako lan eta soldata baldintzak indarrean 
daudela, eta EAEko Gizarte Ekimeneko Zentroetako 
langileek erabateko bermea dutela eskubide horiek 
ikastetxe guztietan bete daitezen.

Bere garaian lortutakoaren balorazioa egin genuen 
eta mahai gainean kontu batzuk geratu badira ere, 
ez dugu ahaztuko izandako lorpena: lan zama arin-
tzea esparru guztietan, sektore prekarizatu eta feme-
nizatuetan batik bat, birkokapena gela itxieragatik 
lanpostua gal dezaketen langile guztientzat; erreti-
ro partzial aurreratua %75eko jardunaldian hartzeko 
eskubidea langile guztientzat; KPItik gora 4 puntuko 
soldata igoera lau urtetan banatuta ...

Alabaina, hitzarmenak arautu beharko lukeen zen-
bait kontu garatzeko geratu dira. Lanbide heziketan 
irakasleen jardunaldiaren inguruan aritzeko batzor-
dea osatu da Lantokiko Prestakuntzako sei irakastor-
duak, irakaskuntzari laguntzeko kredituak (“banake-
tak” deitzen zaie) eta Lanaldiaren banaketa irregula-
rra aztertzeko, besteak beste. Ahaztu gabe 2021eko 
lan sariak ere adostu behar direla.

Beste esparrura begiratuz, ikastola pribatu kontzer-
tatuen hitzarmenaren indarraldia 2019ko abendua-
ren 31n amaitu zen eta hitzarmen berria sinatu arte 
luzatutzat joko da.

Greba amaierako akordioan eta hitzarmenean ber-
tan jasota dago lanpostua gal dezaketen langile 
ororen birkokapenerako eskubidea. Negoziazioetan 
galdutako kontrataziorako askatasuna berreskuratu 
nahian KEk eta AICE-IZEAk etengabe luzatu zuten 
adostu beharreko prozedura ikastetxeetan 2 urte 

1 El trabajo de la representación legal 
de las trabajadoras y trabajadores 

en las Comisiones de Centros es esencial 
para que el Acuerdo de Recolocación 
sea eficaz a la hora de conseguir el objetivo 
que nos propusimos: recolocar a quienes 
han perdido su puesto de trabajo en el sector.

2 Debemos aprovechar este curso para fijar 
las líneas estratégicas para la negociación 

colectiva del próximo convenio colectivo 
de los Centros de “Iniciativa Social”: reducción 
horas lectivas, equiparación de trabajadoras 
de 1º ciclo de Educación Infantil,...
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baino gehiago daramaten langileek bertan sortzen 
diren lanpostu hutsak betetzeko “eskubidea”rekin. 
Estrategia horrek birkokapenari garaiz heltzea gale-
razi zuen eta uztaila amaiera arte ez genuen langi-
leak birkokatzerik izan. Azkenean uztailean birkoka-
tzea eskatu zuten langile guztiek sektorean sortu-
tako dozenaka lanpostu hutsetariko bat bete zuten.

Birkokapena modu egokian bete dadin lehen urratsa 
ikastetxeko batzordeak osatzea izan zen. Batzordea 
titularraren ordezkaritza eta langileen ordezkari lega-
lek osatu behar dute. Eta tramite hutsa badirudi ere, 
berezko garrantzia daukate batzordeok. Horiek dira 
zuzendaritzak aurkeztu beharreko lanpostuen zerren-
da eta sortutako lanpostu hutsen zerrendari balekoa 
eman behar diotenak. Eta langileen ordezkariak ados 
egon ezean, Hitzarmeneko Birkokapen Batzordeak 
aztertuko du eta auzia ebatsiko du. Jakin behar dugu, 
batez ere langileen ordezkariak, izapide hori ezinbes-
tekoa dela erretiro partziala hartzen den kasuan, ikas-
tetxeek txanda kontratuentzako diru publikoak jaso 
ahal izateko. Horrexegatik oso zorrotz jokatu behar 
dugu ikastetxeeko batzordeetan zuzendariek aurkez-
ten dutenari balekoa emateko orduan.

2020 urtea amaitu aurretik Birkokapen batzordeak 
araudia adostu beharko du baita ikastetxeko lanpos-
tu zerrenda eta lanpostu hutsen zerrenda jasotzeko 
imprimaki-eredua ere. Halaber, Hezkuntza Sailarekin 
sinatutako akordioaren jarraipena bildu eta proze-
dura guztia zorrotz kontrolatzea ere gure betebeha-
rra izango da.

Beraz, azken ikasturteetan izandako gatazka amai-
tu ostean lasaitasun apur bat izango dugu datorren 
hitzar menean negoziatu beharreko lerro estrategi-
koak finkatzeko. Baditugu gure lan baldintzak hobe
tzeko esparruak: haur hezkuntzako lehen zikloko lan-
gileen ekiparazioa, irakastorduen murrizketa, lanbi-
deak sortutako gaitzak (muskulu-eskeleto arazoak, 
ahotsarekin lotutako arazoak, nerbio-arazoak…) la-
neko gaixotasun gisa katalogatzea eta zaintzea... 

Ekin diezaiogun lanari!
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ERTEEN LUZAPENA URTARRILAREN 30ERA ARTE

Indarrean dauden aldi baterako enplegu-erregulazioko es-
pedienteak automatikoki luzatuko dira 2021eko urtarrilaren 
30era arte sektore guztietako langileentzat, 30/2020 Errege 
Lege Dekretuak ezarritakoari jarraiki.

Akordioak lege aldaketa ezarri du eta lan-erregulazio ko es-
pediente batean sei hilabete baino gehiago daramatzaten 
langileek soldataren % 70a jasotzen jarraituko dute, %50a 
kobratzera pasa beharrean. Gainera, ERTE baten era-
ginpean dauden langileei, urte honetan edo 2021ean kale-
ratuak badira, kontsumitutako langabezia-denbora itzuliko 
zaie (gehienez sei hilabete eta erdi aldaketarik ez balego). 
Nolanahi ere, gogoratu behar da langileak lanpostu etara 
itzultzen hasi eta hurrengo sei hilabeteetan ERTE bati hel-
du dioten enpresek debekatuta dutela kale ratzea.

Bestalde, bi ERTE mota berri sortu dira: pandemiari au-
rre egiteko hartzen diren neurriengatik ixtera behartuta 
dauden enpresek baliatu dezaketen “Eragozpenengatiko 
ERTE” izenekoa eta enpresa ixten ez bada, baina aginta-
riek hartutako neurriek kalte egin badiote, “Mugapenen-
gatiko ERTEa” baliatu ahal izango dute.

Prórroga automática de los ERTES 
de fuerza mayor hasta el 31 de enero 
y para las trabajadoras y trabajadores 
de todos los sectores

El acuerdo incluye además una modificación legal 
para evitar que los trabajadores y trabajadoras 
que lleven más de seis meses en un ERTE pasen 
a cobrar solo el 50% de su sueldo, por lo que se les 
seguirá garantizando el 70% de la base reguladora. 
Además, se garantiza que se les devolverá el tiempo 
de paro consumido* y se mantiene el veto 
a los despidos los seis meses posteriores 
a la reincorporación al puesto de trabajo.

“ME CUIDA” PLANAREN LUZAPENA

28/2820 EDLren bigarren xedapen gehigarriak 
2021eko urtarrilaren 31ra arte luzatu du “Me Cuida” 
planaren indarraldia. Planak, martxoaren 17ko Lege 
Dekretuak zehazten zituen ordutegia egokitzeko 
eta lanaldia murrizteko eskubideak jasotzen ditu.

Ezkontide edo izatezko bikotearen zaintza premiak, 
nahiz bigarren mailara arteko odol-ahaidetasuna-
ren baitan dauden senideen zaintza premiak egiaz-
tatzen dituzten langileek bere lanaldia egokitzeko 
edota murrizteko eskubidea izango dute, betiere 
zaintza pertsonal eta zuzenen behar hori COVIDak 
eragindakoa bada. Era berean, plan bera baliatu 
ahalko da gobernuko agintariek COVID-19arekin 
lotutako neurrien ondorioz ikastetxeak itxi behar 
badira edo neurriok aipatutako senideen artean 
zaintza premia berriak eragingo balituzte.

Lanaldia egokitzeko eskubidea langileari dagokio 
eta honako hauek izan daitezke, 24 ordu lehena-
go jakinarazita: txanda-aldaketa, ordutegi-aldake-
ta, ordutegi malgua, lanaldi zatitua edo jarraitua, 
lantoki- al daketa, funtzio-aldaketa, lana egiteko 
moduaren al daketa (urrutiko lana barne) edo 
enpresan ezarri daitekeen zentzuzko beste bal-
dintza aldaketa bat.

El plan “Me Cuida” se prorroga hasta el 31 
de enero, de esta manera, las trabajadoras 
y los trabajadores pueden seguir adecuando 
su jornada laboral y/o reducirla para realizar 
los cuidados de familiares o conciliar debido 
a circunstancias derivadas del COVID 19.

IKASKETARAKO DIRULAGUNTZAK

COVIDek bete-betean harrapatu zuen Ikas-
ketarako dirulaguntzak eskatzeko epea eta 
ez ohiko deiladia ezarri zen 2020ko irailaren 
7tik 18ra eskaera berriak egiteko edo aldez 
aurretik egindakoak aldatzeko.

STEILAS Ikasketarako dirulaguntzen Ba-
tzordean parte hartzen ari da hitzarmena 
sinatu eta gero. Batzordea urriaren 15ean 
bildu zen onartuen eta baztertuen behin be-
tiko zerrenda onartzeko, jasotako aldaketak 
kontuan hartuta eta dirulaguntzen esleipe-
naren ebazpena atera du. Beken behin be-
tiko zerrendari buruzko edozein kontsulta 
egiteko, STEILASek Bilbon duen egoitzara 
jo dezakezue.
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PRESTAKUNTZA PEDAGOGIKOKO
MASTER GABEKO AUKERAK COVID GARAIAN

Aurreko irailaren 29an premiazko neurriak hartu ziren 
31/2020 Errege Dekretuan Unibertsitatez kanpoko 
hezkuntzaren arloan. Izan ere, prestakuntza peda-
gogiko eta didaktikoko Masterren betekizunetik aldi 
baterako salbuespena onartu zen irakaskuntza-arre-
tarako beharrezkoak diren lanpostuetarako.

Orain Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari 
dagokie langile horiek sisteman zelan sartuko diren 
erabakitzea edo beharra izatekotan itunpeko ikas-
tetxe pribatuek kontratazioak egin ahalko dituzten, 
behar izanez gero.
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Irakaslea 2009. urtean hasi zen 
La rra mendi Ikastolan lanean eta 
2018/ 2019 ikasturtean medikuak 
baja eman zion, bere lan bizitzan 
lehen aldiz. Bajak lau hilabete 
iraun zuen.

Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionalak “ikastolaren eta ber-
tako irakasle guztien edo ba tzuen 
artean gatazka publiko eta nabar-
mena” zegoela eta irakasleari ikas-
turte horretarako eman zioten “lan 
karga handitu” egin zela, “batez 
ere bere prestakuntza akademi-
koarekin bat ez datozen irakas-
gaietan”, egiaztatu zuen; eta baja 
“lan istripuak eragindakoa” zela 
ebatzi zuen.

Ikastola eta Asepeyo mutua ez 
zeuden ados GSINren ebazpena-
rekin, eta bi demanda jarri zituz-

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Larramendi ikastolako 
irakasle baten antsietate baja lan istripua dela onartu du

ten langilearen eta GSINren aur-
ka. Bilboko Lan Arloko Epaitegiak 
GSINk ebatzitakoa berretsi zuen 
eta ikastolak helegitea jarri zuen. 
Azkenik, EAEko Justizia Auzitegi 
Nagusiak atzera bota du helegi-
tea, eta Lan Arloko Epaitegiaren 
epaia berretsi du berriro.

Auzitegi Nagusiaren epaiaren ara-
bera, “lotura argia dago irakas-
gai/ikasleen igoeraren eta baja 
medikoaren artean”, nahiz eta 
“enpresak hainbesterako ez dela 
frogatzeko helburuarekin argu-
dio batzuk aipatzen dituen”. Ha-
laber, “enpresak ez du azaltzen 
bat bateko igoera horren justifika-
zioa”, eta igoera hori “erabaki ati-
pikotzat” jotzen du epaimahaiak. 
“Harridura areagotu egiten da”, 
jarraitzen du epaiak, “jakin bada-
kigunean irakasle guztien artean 

bera dela lan igoera bikoitz hori 
izan duen bakarra; eta gertaera 
hori ere ez da azaltzen”. “Ez da 
harritzekoa”, jarraitzen du, “ikas-
tolak sortutako oinarririk gabeko 
lan egoeraren aurrean, baja psiko-
logiko prozesu batean amaitzea”, 
eta “horretarako ez dago beste 
kausarik”. Epaiaren arabera, “ha-
rrigarria da enpresa bere arazoa 
gutxiesten saiatzea”, eta gainera-
tzen du ezin dela “zalantzan jarri, 
besterik gabe, bera egoera eta 
aldi horretan mantentzeko irizpide 
medikoa”. Sententziak dioenez, 
ikastolak “Derioko Osasun Menta-
leko Zentroaren (Osakidetza) txos-
tenaren irakurketa partziala eta 
interesatua egiten du”, ez due-
lako aipatzen “garrantzi handiko 
informazioa”; eta hori gertatzen 
da, baita ere, lan kargaren igoera 
gezurtatzen saiatzen denean: “ez 
dugu ulertzen zergatik enpresak 
ez duen aipatzen...”, “ezin da eza-
batu bigarren paragrafoa”...

EAEko Justizia Auzitegi Nagu-
siak ikastola kondenatzen du 
eraginda ko kostuak ordaintzera, 
irakaslearen  abokatuaren zerbitzu 
sarien zati bat ordaintzera eta he-
legitea jar tzeko egindako gordai-
lua galtzera.

Gaur egun irakaslea eszedentzia 
egoeran dago. Bere lana egitea 
eragotzi dion lan egoeraren ar-
duraduna ikastola bera izan arren, 
Kontseilu Errektoreak epaitegi-
etako bidea hartu izanak, eta era-
gindako kaltean duen erantzuki-
zuna aitortzeari uko egin izanak, 
oraingoz, irakaslea eszedentzia 
eskatzera eraman dute.

Ez da lehen aldia epaimahai ba-
tek ikastolako langile baten baja 
lan istripua dela aitortzen duena. 
Hala egin zuen Bilboko Lan Ar-
loko Epaitegiak 2019an, EAEko 
Justizia Auzitegi Nagusiak “pre-
bentzio neurriak ez betetzeagatik 
langilearen osasunerako kalte la-
rria” gauzatu zela adierazi ostean. 
Auzitegiak “langileari kalte-gale-
rak ordaintzera” kondenatu zuen 
ikastola. 
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Ikastetxeak demanda jarri zuen langilearen aurka eta, 
ebazpenak dioenez, ikastetxeak berak “oinarririk gabe” 
sortutako lan egoerak eragin zuen baja psikologikoa.

El profesor comenzó a trabajar 
para la ikastola Larramendi en el 
2009 y causó baja, por primera vez 
en su vida laboral, durante el curso 
2018/2019. La baja se prolongó du-
rante cuatro meses.

El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social acreditó ”la existencia de un 
conflicto público y notorio entre la 
ikastola y todo o parte de su profe-
sorado” y “un aumento en la carga 
de trabajo” que asignaron al profe-
sor para ese curso escolar, “sobre 
todo en materias que no se corres-
ponden con su formación académi-
ca”; y resolvió que la baja es “deri-
vada de accidente de trabajo”.

La ikastola y la mutua Asepeyo se 
mostraron en desacuerdo con la 
resolución del INSS e interpusieron 
sendas demandas contra el traba-
jador y el INSS. El Juzgado de lo 
Social de Bilbao ratificó lo resuelto 
por el INSS y la ikastola recurrió la 
sentencia. Finalmente, ha sido el 
TSJPV quien ha desestimado su re-
curso y ha vuelto a ratificar la sen-
tencia del Juzgado de lo Social.

El TSJPV condena a la ikastola al 
pago de las costas causadas, al 
pago de parte de los honorarios 
de la letrada del profesor y a la pér-
dida del depósito efectuado para 
recurrir.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad 
de un profesor de la ikastola Larramendi
El centro de enseñanza interpuso una demanda contra el trabajador 
y la resolución señala que es el propio centro quien creó “sin fundamento” 
la situación laboral que culminó en un proceso de baja psicológica.
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Horixe da Hezkuntza Departamentuak komunikabi-
deen bidez defendatzen duen errealitate unibokoa, 
nahiz eta pandemiak eragindako krisia hasi zenetik 
ikasgeletako errealitatearekin harremanetan egon 
direnek -irakasle, ikasle eta familiek- badakiten ez 
dela horrela izan. Badirudi Hezkuntza kontseila-
riaren eta bere prentsa-kabinetearen ahaleginak 
errealitate bat moldatzera bideratu direla bereziki, 
hura zuzentzera edo benetan birbideratzera baino 
gehiago.

Martxoaren erdialdetik aurrera, marketin-propa-
ganda kanpaina bikain batean murgilduta bizi gara, 
prentsa eta komunikabideekin adostasuna lortu 
izanaren meritua duena; batzuetan errealitatearen 
ikuspegi antagonikoak erakusten dituzten medioak 
ere ados daude orain: Nafarroa aitzindaria izan da 
ikasgeletara buelta segurua planifikatzen, eta, horre-
gatik, erreferente bihurtu da. Gehituz gainera, inpli-
katutako eragileen arteko adostasunetik abiatuta 
egin duela.

Ez zitzaion garrantzirik eman Hezkuntza Departa-
mentuak berak Mahai Sektorialean COVID-19a dela 
eta ezohiko 666 kontratazioen lau haizetara zabal-
dutako kopuru magikoa 173 izatera pasatzen zela 
iragarri izanari. Are garrantzi eta oihartzun txikiagoa 
izan zuen sindikatuek egoera hori salatu izanak; izan 
ere, Santo Domingoko aldapatik ateratzen diren 
prentsa-oharrak beste batzuk iristen ez diren lekue-
tara iristen dira.

Gauza bera gertatzen ari da ratio jaitsierarekin; 
norbaitek udan Hezkuntza ministroak edo Gimeno 
kontseilariak esandakoak bakarrik erantzun baditu, 
pentsa lezake osasun-gomendioak kontuan hartuta, 
ikasgelak ez daudela masifikatuta. Baina ez, jaitsi
era ez da etapa guztietarako proposatu, soilik haur 
hezkuntzan eman da, eta neurriak gauzatzeko espa-
zio berririk ere ez da jarri.

Hezkuntza Departamentuak 57 urtetik gorako irakas-
leei ordu-murrizketa maiatzean aplikatu ahal izan 
zien, plantillak egin zirenean, baina nahiago izan du 
orain eta gogoz kontra egin, Nafarroako Parlamen-
tuak Hezkuntza Itunari enegarren babesa eman eta 
lege bihurtu ondoren, urrian ikastetxeen antolake-
tan arazo larriak sortuz.

Dena kontrolpean (batez ere hedabideak)
Hezkuntza Departamentuak dena kontrolpean du, 
eskolara itzulera arrakastatsua izan da. Agian konfinamendu 
asteetan ez zen horrela izan, baina oztopo saihestezinak 
gainditu ondoren, dena ongi doa.

Hezkuntza Departamentua eta Nafarroako Gober-
nua adostasunaren bilaketan benetan errespetuz 
jokatzen eta konprometituta baleude, Nafarroan 
Hezkuntza Publikoa Hobetzeko Ituna beteko lukete, 
zuhurkerietan ibili gabe. Eta Hezkuntza Publikoare-
kin benetan konprometituta baleude, gutxienez, 
BPGaren % 6 inbertituko lukete. Aurrekontuak pres-
tatzen ari diren honetan, Nafarroako Gobernuak eta 
Parlamentuak azken hamarkadako desinbertsioak 
zuzentzen hasteko aukera dute. Egiteko asmorik ez 
badute, onartzea lukete onena. 

DENA ONGI 
TODO OK

BERRIAK

NOTICIAS
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LANERAKO IBILBIDEA ERE 
SEGURUA IZAN BEHAR DA

Unibertsitatearen pribatizazioaren 
bidean beste urrats bat
Uztailean aurkeztu zen Euskadiko Unibertsitate Kon-
tseiluaren baitan Gasteizko hirian zabaltzeko asmoa 
dagoen unibertsitate pribatua onartzeko lege- 
dekretua; EUNEIZ proiektua, alegia. Horrela, hurrengo 
pausoa Legebiltzarrean unibertsitate pribatu horren 
izaera onartu edo ukatzea da.

COVID-19aren izurriak agerian utzi du justuagoa 
den jendartea lortu ahal izateko, Hezkuntza- eta 
Osasun-Sistema Publiko indartsuak izatea behar- 
beharrezkoak ditugula. Horrexegatik bada ezin dugu 
ulertu, noiz eta orain unibertsitate pribatu bati ateak 
irekitzeko baimena ematea.

STEILAS proiektuaren guztiz kontra dago, izan ere, 
unibertsitate pribatu gehienek egiten dutena egite-
ra datorrela argi dago: negozioa. Unibertsitate pri-
batuen joera, ustez ase gabe dagoen eskaera bati 
erantzuteko aitzakiarekin, jadanik Unibertsitate Pu-
blikoan existitzen diren ikasketak bikoiztea izaten 
da, eta ondorioz lehia sortzen dute. Gaitz erdi! ho-
rrek epe luzean Unibertsitate Publikoaren ahultzea 
ekarriko ez balu; tamalez baina, gero eta finantzake-
ta eskasagoaren ondorioz horixe da ekartzen duena. 
Adibide moduan Espainiar Estatua daukagu, bertan 
unibertsitate pribatuak zabaltzeko azken joera ho-
rren ondorioz, Unibertsitate Publikoen finantzaketa 
murriztu egin da eta horrek berrikuntza eta garapena 
zeharo oztopatu dute. Haratago, ustez lurraldearen 
garapenaren mesedetan ari direla argudiatuta, diru 
sarrera eta politika publikoen onuradun bihurtzen 
dira Unibertsitate Publikoaren kaltetan; guztiona eta 
guztion tzat beharko lukeen horren kaltetan, alegia.

Baskonia-Alaves taldeak, Girona eta Tarragonako 
Unibertsitate pribatuen lankidetzarekin sustatzen 
duen EUNEIZ proiektua, Fisioterapia eta Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduak bi-
koiztera dator. Izan ere, bi ikasketak eskaintzen ditu 
jada EHUk eta bigarrena, gainera, Gasteizen bertan. 
Eduki Digitalen Sorkuntzaren arloko graduekin ere 
berbera gertatzen da, gai horietan ere badira EHUn 
eta Gasteizen bertan eremu publikotik bideratutako 
ikasketak. Eta hori gutxi balitz, badira Euskadin ber-
tan arlo bietarako ikasketa berberak eskaintzen dituz-
ten beste unibertsitate pribatu batzuk ere.

Larria irizten diogu halako lege egitasmoari, are gehi-
ago uztaila amaieran, presaz eta erdi-isilean egiteari. 
Ez dakigu hau noraino iritsiko den, baina badirudi 
Eusko Jaurlaritzak Espainiar Estatuko unibertsitate 
pribatuen garapenaren bide beretik eta eraman nahi 
gaituela. 

Garraio Publikoaren garrantzia
Zea Maysen abesti ezagunenetako batek 
Negua joan da ta dioen arren, aurtengoan 
ez da oraindik hori iritsi, baina iritsi eta ja-
danik pasa duguna uda dugu. Eta horrekin, 
ikasturte berri eta bereziari ere hasiera eman 
diogu.

Aurtengoan gainera, lan extra ekarri digu 
guztioi pandemiak! Zoritxarrez, oraindik, 
COVIDa gure artean dugu; hasiera eta jarrai-
pen seguruak egin ahal izateko, alor ezber-
dinak landu behar izan ditugu. UPV/EHUn 
ere aspektu ugari jorratu dira ikasgeletarako 
buelta segurua izan zedin, eta hartu beha-
rreko neurriak hartu direla esan dezakegu. 
Oraindik orrazteke dauden salbuespenak 
egotea posible da, baina orokorrean, buelta 
segurua izan da. Tamalez baina, STEILASek 
garrantzitsua den puntu bat kanpoan utzi 
zela uste du: campusetarako garraio publi-
koa; eta horren adibide argiena, Leioako 
campuserako garraioa dugu.

Tamalez, pandemia honetan aurreikuspen gu-
txi eta partxe asko ikusi ditugu alor guztietan, 
baita unibertsitatean ere. Izan ere, Leioako 
campusaren kokapenari erreparatuta, argi 
dago bertaratzeko garraioa, izan pribatu edo 
publikoa, beharrezkoa dela, eta ez da adi-
tua izan behar campusera egin beharreko 
ibilbiderako beharrezkoak diren segurtasun 
neurriak betetzerik ez badago, unibertsita-
te barrurako hartu diren segurtasun neurriak 
ezerezean geratzen direla jakiteko.

Kurtso hasierako egunetan protesta eta 
kezka ugari iritsi zitzaizkigun garraioaren in-
guruan. Lan asko egin bazen ere, garraioa ez 
zen kontuan hartu. Horrela, eskaera zuzena 
egin zien STEILASek Unibertsitateko agin-
tariei, aurreikuspen falta horrek ekarritako 
arazoari soluzioa emateko, lehenbailehen 
beharrezkoak ziren neurriak hartu zitzan es-
katuz eta halaxe gertatu zen.

Horrenbestez, alde batetik Unibertsitateak 
izan duen aurreikuspen falta salatu nahi 
dugu, baina beste alde batetik erantzun 
azkarra jaso izanaz pozten garela adiera-
zi nahi dugu. Euskal atsotitzak dioen mo-
duan… alferra da ura pasa ostean presa 
jar tzea, baina kasu honetan presa beran-
duago jarri den arren, geroago etorri zite-
keen ura geratu du. 
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Horregatik, agian, konfinamendu gordinenean, 
“funtsezko lana” deitutako enpleguek bakarrik ja-
rraitu zuten aktibo: osasun-zentroetako langileak, 
irakasleak (0-3 zikloko prekarizatuenak ezik), zahar 
egoitzetako langileak, elikagai dendetako enple-
gatuak, garbitzaileak… besteak beste. Bistan da 
emakumeen presentzia ordaindutako lan horietan 
oso handia dela.

Jarduera guzti hori mantendu zen ezinbestekoa ze-
lako, baina patriarkatuak bere sistemara egokitu zuen: 
menpekotasuna duten pertsonen zaintza, irakaskun-
tza, baita COVID-19rik gabeko gaixoak ere eremu pu-
blikotik kanpo utzi eta etxeetako esfera pribatura bota 
zituen sistemak. Guzti horien zain tza, profesionala ez 
den jendearen eskuetan utzi zen, edota eremu publi-
koan geratu zirenen kasuan ere, kalitatezko zaintzaren 
alderdi humanoa debekatu zen (bisitak, kontaktuak, 
opariak...). Ezinbesteko lan horietatik, Osasungintza-
ri bakarrik eman zizkioten baliabide gehiago, guztiz 
gaindituta zegoenean horiek ere oso urriak izan ziren. 
Beste zerbitzu publikoetarako ordea, ez zen baliabi-
de gehiagorik eman, etxe bakoitzak ahal zuen bezala 
moldatu behar izan zuen. Horrela bada, pandemia 
egoeran ere kapitalismoak eta patriarkatuak berea 
egin dute, zaintzak eremu pribatura itzularazi dituzte 
eta horrek baliabideen gabezia dela medio, zaintzen 
kalitatea gutxitzea ekarri du. Zerbitzu publikoen espa-
rrua ez da handitu eta erantzuna jasotzen zuten pre-
mien zerrenda mugatu egin da, denboraldi batean 
zehar COVIDarekin gaixotutakoek soilik jaso zuten 
beharrezko osasun arreta.

Bizitzaren zaintzan egon den hutsune handi hori 
emakumeei esker “gainditzen” ari gara, ahal den 
heinean, haiek ari baitira, berriz ere, menpekoen 
zain tza dohainik egiten, oraingoan kontziliatu gabe 
eta, ordaindutako lanak utzita. Horiek dira “Bizitzak 
erdigunean” leloaren jarraitzaileak. Baina gizarte sis-
tema leloan ardaztuta egon beharko luke. Bizitzak 
lehenesten dituen sistemak Zaintza, Hezkuntza eta 
Osasun sistema publiko sendoak izan behar ditu. 
Horrek hiru zerbitzuetan neurriko inbertsioa egitea 
eskatzen du: giza baliabideetan, eraikuntzetan, to-
kian tokiko sektore ezberdinetako enpresak bultza-
tzea Ogasunean ahalbidetzeko. Horretarako Gober-
nuek zerbitzu publikoetan inbertitu behar dute, eta 

Beste sistema bat posiblea da:

Bizitzak zaintzeko zerbitzu publiko
sendo eta zabaleko gizartea

ez autoen salmenta bultzatzeko abiarazi diren pro-
grametan. Eredu kapitalistaren, neurrigabeko kon-
tsumoaren eta eskubide urraketen eredua agortua 
dago. Izan ere bide horrek beste espezieak ez ezik, 
giza espeziearen desagerraraztea dakar.

Ezin diegu feminismoaren mendeetako borrokari es-
ker gureganatu ditugun gizarte lorpenak lapur die-
zazkiguten utzi; horrek gizarte mailan mendeetako 
atzerapausoa ekarriko bailuke. Bizitza zaintzen duen 
gizarte batek zerbitzu publiko sendoak eta zabalak 
izan behar ditu, horiek baitira pertsonen bizitza dui-
na bermatzen dutenak.

Kapitalismo Patriarkalari aurre egiteko zerbitzu pu-
blikoen garapena ezinbestekoa da. Hau ere femi-
nismoaren aldarrikapen historikoa da, eta iraultza 
bitartez aurrerapauso batzuk lortu ditugu, baina ez 
da pandemia baten aitzakian atzera egiteko mo-
mentua. Ez gaitezen galdu aitorpen hutsal eta in-
dibidualistetan (marrazkiak, txaloak,…), eta Karina 
Bidasecaren hi tzak egia bihur ditzagun: “Iraultza, 
feminista izango da, edo ez da izango”.

Orain da unea. Gurea da ardura. Hau da giza es-
pezieak behar duen erreskate-plana. 

Iraultza, 
feminista 
izango da, 
edo ez da 
izango

COVID-19ak eragindako pandemiak agerian utzi du feminismoaren 
aldarrikapen bat, “Bizitzak erdigunean” alegia, bizitza helburua dela; 
bestela esanda, zaintzak erdigunean jarri behar direla.



LGTBIQ+ akronimoaren barne dagoen B-aren eguna ospatu zen pasa den irailaren 23an. 1999tik 
urtero aldarrikatzen dena, bide batez. Agian, kolektiboaren barruan zein kanpoan ezezagunena 
izan daitekeen hizkiari buruz ari gara, aurreiritzi askoren jomuga dena. Ondorioz, pertsona bi-
sexualen kolektiboak badu berezkoa den diskriminazioa ere: bifobia. Artikulu honetan zehar dis-
kriminazio horren arrazoiak eta egun hau aldarrikatu beharraren zergatiak argitzen saiatuko gara.

Irailaren 23an pertsona bisexualen kolektiboaren ikusgarritasuna da aldarrikatzen dena, azken 
finean. Baina, zergatik ikusgarritasuna? Zergatik bisexualena? Ez al dute ba nahikoa urtean zehar 
ospatzen diren beste egunekin? Bada, ez.

Izan ere, kolektiboaren barruan zein kanpoan, pertsona hauen orientazio afektibo-sexuala izaten 
da epaituena. “Bisexuala naiz” esatea ez da erraza izaten askorentzat, baieztapen horrek erres-
petu falta itzela ekar baitezake.

Bisexualitatea ez baita serio hartzen, bisexualitatea zalantzan jartzen baita, bisexualitatea morbo 
batean bihurtzen baita, bisexualitatea orientazio afektibo-sexualaren bidean fase bezala hartzen 
baita. Bisexualitatea ukatzen baita. Bisexualitatea mitoz josita dago eta.

Mito horien emaitza, ezinbestean, bifobia da. Faltsuak diren mitoak dira, nola ez. Ezjakintasunean 
oinarritu eta ezjakintasunetik abiatuta diskriminatu egiten dute. Bifobia, zoritxarrez, ez da mitoa, gor-
dina den errealitatea baizik.

BISEXUALITATEAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Ikusi dezakezuen bezala, hauek bifobiaren adibide gutxi batzuk besterik ez dira. Bisexualitatea ez da 
fase bat, horrela sentitzen den pertsona baten identitatea da. Genero ezberdinengatik erakarpena 
eta desioa sentitzen duen pertsonak ez du behin eta berriz erakutsi behar berdin-berdina sentitzen 
duela batzuen zein besteengatik. Horrek ez du bisexualago egingo. Hortaz, bisexuala den pertsona 
% 100ean da bisexuala.

Bisexualitateak orokorrean dakartzan gezur, mito, morbo, beldur eta zalantza guzti hauek pertsona hauen 
bizitza afektibo-sexualean estigma handia eragin dezakete. Esate baterako; inoiz pentsatu al duzu bi-
sexuala den pertsona batekin eta bisexuala ez den pertsona batekin bikote harreman bat berdin- berdin 
mantenduko zenukeen? Ziur gaude zeuon buruari galdegin diozuela hori inoiz. Eta, ziur gaude, modu 
berean, askoren erantzuna ezezkoa izan dela. Hau da, ez zenuketela harreman afektibo-sexual bat izan-
go bisexuala den per tsona batekin, mito horiek eragindako beldurrengatik. Ala, oker al gabiltza?

Behingoz ulertu beharra dugu sexualitatea malgua eta bizia den zerbait dela. Ezin da zurruna izan, ezin 
da mugatua izan. Norberak bizi dezala, askatasunean, nahi edota ahal duen bezala. Inor epaitu gabe, 
inor ukatu gabe, eta inor baztertu gabe.

Beraz, mito eta errealitate faltsu horiekin amaitu bitartean, ezinbestekoa izango da Bisexualitatearen 
Nazioarteko eguna aldarrikatzen jarraitzea, urtero, irailaren 23a heltzen den bakoitzean. 
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Pertsona bisexualekligatzeko aukerabikoitza dute, kontuz.

Adarrak jartzeko 
arrisku gehiago 
duzu bisexual 

batekin 
bazaude.

Bisexualek askoz gehiago 
ligatzen dute.

Bisexualitatea 

pasatu egiten den 

fase bat da.

Pertsona 
bisexualei 

gertatzen zaiena 
da, galduta 

daudela.
Bisexuala dela dio 

baina, benetan, 
lesbiana/gay da, 
eta ez da esatera 

ausartzen.

Bisexuala? Baina, 
50-50 edo nahiago 
dituzu batzuk beste 

batzuk baino gehiago?
Bisexuala? 
Bai zera! 

Horrek bizioa 
besterik ez du!

Bisexualak diren pertsonak sexu gehiago izaten dute.

Bisexualitatea barne 

homofobia besterik 
ez da.
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Zaldibar Argitu plataformak eta Euskal He-
rriko Eskubide Sozialen Kartak prentsaurre-
ko bat eskaini dute gaur Durangoko Epai-
tegietan Zaldibar kasuan Herri Akusazio 
bezala aurkeztuko direla iragartzeko.

Zaldibar Argitu herri plataformak eta 
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak 
agerraldi bateratua egitea adostu dugu, 
kalean erakutsitako kezka eta indarra epai-
tegietara eramateko garaia baita. Oraindik 
orain, bai enpresaren jabeak eta bai zabor-
tegiaren gaineko kudeaketa negargarrian 
ardura zuzena duten erakunde publikoak 
eskuak garbitu nahian dabiltza. Herri gisa 
dugun konpromisoagatik eta gertaeraren 
larritasunagatik, herritarron ahotsa epai-

ketan presente egon behar dela uste 
dugu; interes orokorraren alde 

egingo duen begirada be-
harrezkoa da.

Zaldibarko zabortegiaren 
auziaren gainean egingo 

den epaiketara; katastro-
fe humano, ekologiko eta 

sozial honen aurrean erantzu-
kizun zehatzak argitzea eta gerta-

tu denaren gaineko informazio gardena 
izatea ezinbestekoa da halakorik berriro 
gerta ez dadin. 

STEILASen salaketa 
irakaskuntzako langile baten 
heriotza in itinere
Oñati parean GI-2630 errepidean lanera bidean 
zen langile bat zendu zen auto istripu baten 
ondorioz. STEILASek bere etxeko, lankide eta 
ikasleei babes eta elkartasun osoa adierazi zien.

Irakaskuntzako langileek egunero mugikorta-
sunaren ondorioz pairatzen dugun arriskua eta 
horrek eragiten duen prekarietatea salatu nahi 
dugu. Istripua in itinere gertatu zen. Hezkun tzan 
ematen den mugikortasuna sakonki aztertu be-
har dugu desplazamenduak gutxitzeko.

Euskal gehiengo sindikala Donostiako delega-
zioaren aurrean elkartu zen in itinere jazotako 
herriotza berri hau salatzeko.

Horretaz gain Oñatiko R.M. Zuazola Larraña ins-
titutuan lankideek elkarretaratzea gauzatu zuten 
sindikatuokin batera, auto istripuz zendutako 
langilearen omenez eta lan istripuak salatzeko.

Ezin ditugu aipatu gabe utzi 2020 urtean 52 
hildako eta desagertu bat metatzen direla lan 
istripuz hildakoen kontagailuan. 

#ZaldibarArgitu
Erantzukizunak argitzeko, 

herri akusazioa!

Gure web-orrian duzula: COVID enbatan ez hondoratzeko flotagailua. 
EAE publikoko irakasleentzat eta heziketa bereziko espezialistentzat. 
Nola jokatu ikastetxeetan pandemia garaian. 

GOGORATU!
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Zein da Glasgowko 
Akordioaren proposamena?
Glasgowko Akordioaren helburua nazioarteko go-
bernuen eta erakundeen ekimena berreskuratzea 
eta justizia klimatikoaren aldeko mugimendua-
rentzat ekintza- eta lankidetza-tresna alternatibo 
bat sortzea da. Orain arte, justizia klimatikoaren 
aldeko mugimenduak arreta handia jarri du go-
bernuek klimari buruzko neurriak har ditzaten edo 
nazioarteko akordio sendoagoak bultza ditzaten, 
Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Kon-
bentzioaren esparruan, hala nola Kyotoko Pro-
tokoloa 1997an edo Parisko Akordioa. Bitartean, 
emisioek gora egiten jarraitu dute. Hori dela eta, 
Glasgowko Akordioak gizarte zibilak bere ekintza- 
plana proposatzea sustatzen du, nazioarteko go-
bernuek eta erakundeek hori egin arte zain egon 
beharrean. Helburua estrategia eta taktika ugari 
erabiltzea da, desobedientzia zibila barne. 

Zertan datza Eskolak Naturan! egitasmoa?
Gure helburua oso sinplea da: Euskal Eskola Publi-
koa naturara zabaltzea, alegia, hezkuntza-proze-
suak, neurri handiago batean, natura-guneetara 
zabaltzea; hori baita leku egokiena. Gehituko 
genuke hau ez dela moda bat edo COVID-19ak 
sortutako beharra –baina pandemiak ere eragina 
izan du, noski–.

Naturara gerturatzea, zertarako?
Naturan murgiltzearen beharra bi planotan islatu 
ahal dugu, batetik izateko –eta ez bakarrik “ego-
teko”–lekua da eta bestetik ikasteko testuinguru 
aberatsena da, adin guztietan. Naturara hurbil-
tzen garenean, ematen du txikientzako denbora 
pasa baino ez dela, baina jolas librearen bidez, 
naturan, geometria, geologia edo fisika ere iraka
tsi ahal dira, modu sistematizatu batean. 

Klimaren aldeko akzio globala

Klimaren aldeko gazteriak, klimaren aldeko batasunak 
eta klimaren aldeko iraultzak mobilizazio ezberdinetara 

deitu zuten klimaren aldeko ekintza globalaren 
jardunaldiaren barruan. 

Ur patzuergoak Bilboko itsadarrera 
isurtzen ditu hondakin-urak
Azken urteotan ohikoak bihurtu dira isurketak, osasun 
publikoan eta ingurumenean izugarrizko eragina duten 
arren. Hilero (ekainean, uztailean eta abuztuan), bainu-
sasoian, milaka metro kubiko hondakin-ur isuri ditu Ga-
lindoko Araztegiak Bilboko itsasadarrera. Era berean, 
Ur Partzuergoak Lamiakon duen ponpaketa-geltokitik 
astero isurtzen ditu ur beltzak zuzen-zuzenean itsasa-
darrera. Egoera larria eta onartezina da. Hortaz, Admi-
nistrazioari, hau da, Ur Partzuergoari zein URAri (Uraren 
Euskal Agentziari), isurketen inguruko azalpenak eman 

ditzatela eskatzen die-
gu: arrazoiak, ondo-
rioak eta, jakina, egoe-
ra horri lehenbailehen 
amaiera emateko eza-
rriko dituzten neurriak 
zeintzuk diren. 
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Ekofeminismoa
Espainiako Estatuko  
esperientzia ekofeministen  
mapa aurkeztu dute:  
“Trenzando Cuidados”.

Egitasmo hau egungo ekofeminismoaren errealitatea 
estatu mailan ezagutarazteko online dagoen tresna bat 
da. Lehen deialdi honetan 65 proiektu daude, baina 
etengabe hazten ari den mapa izango da. Hautatutako 
proiektuen arteko ikuspegien aniztasunak egungo eko-
feminismoaren konplexutasuna eta zabaltasuna erakus-
ten du, baita azken urteotan izaten ari den gorakada 
ere. Lan hori Ecologistas en Accióneko Ekofeminis-
moen Arloak garatu du: “aspalditik sumatzen da horre-
lako espazio bat sortzeko beharra, horrelako praktikak 
ikusgai egiteko, horien artean sareak ehuntzeko eta 
beren borroketan oinarritu ahal izateko. Ildo horretan, 
ekimen horiek erreferenteak izan daitezke eta ideia be-
rriak eman ditzakete beharrezkotzat jotzen dugun gizar-
te-  eta produkzio-eredua aldatzeko “. 
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Mugak Zabalduz Karabana 2020
Aurten Euskal Herrian geratu gara baina ez 
gara isilik egon, hemen bertan gauzatzen  di-
ren jarduera politiko eta ekonomikoek nahiz 
horien ondorioek pertsonen bizitzetan dituz-
ten ondorioak salatzea garrantzitsua irudi-
tzen zitzaigulako.

Hiru egunetan milaka migratzailek eta erre-
fuxiatuk mugetan, bereziki Balkanetan, paira-
tzen duten egoera salatu dugu. 

Kapitalari Planto
Nork kudeatuko du Bizkaia Dorreko Nazioarte-
ko Ekintzailetza Zentroa? Asier Atutxak zuzen-
dutako PwC erakundeak, hain zuzen ere.

Bizkaia Dorrea: bizkaitarren gizarte-
beharrizan larrien gainetik, enpresen 
nazioartekotzea lehenetsi?
Bizkaiko Foru Aldundiak tematuta jarraitzen du 
enpresen nazioartekotzearen aldeko apustuare-
kin. Egungo pandemia-egoeran agerian geratu 
da merkatu globalak oso hauskorrak direla, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren apustu horrek porrot 
egin du, erabat. Bizkaia Dorrea da apustu oker 
horren adibiderik adierazgarriena da. Izan ere, 
Primark bat eta Bizkaiko Foru Aldundiaren bule-
goak ez ezik, Ekintzailetzaren Nazioarteko Zen-
troa hartuko du eraikinak. Zentroak, gutxienez, 
26,5 milioi euroko kostua izango du bizkaita-
rrentzat, krisialditik ateratzen lagunduko digun 
itsasargi ekonomikoa izango delakoan. 

Moria sutan
Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako 
Gobernuari birkokatze horretan 
parte hartzeko exijitzen diegu.

Europako migratzaileen eta erre-
fuxiatuen eremurik handiena da, 
Lesbosen (Grezia). 3.000 pertso-
na hartzeko diseinatuta zegoen, 
eta, sutea baino lehen, 13.000 
bizi ziren bertan, pilatuta eta bal-
dintza negargarrietan, lau urtez 
Europako hainbat herrialdeetan 
birkokatu ditzaten zain!

>  Pertsona guztien giza eskubideak errespetatzea exiji-
tzen dugu.

>  Asilo-eskubidea bermatzea exijitzen dugu.

>  Europako gobernuek hartutako konpromisoak bete-
tzea exijitzen dugu.

>  Pertsona horiek Europar Batasuneko herrialdeetan be-
rehala birkokatzea exijitzen dugu, baldintza duin eta 
seguruetan.

Migratzea eskubidea da, ez delitua. 
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Hitzordurik gabe ez dago eskubiderik
Pandemia eta krisi ekonomikoak, pertsona migratzaileen 
egoera okertu besterik ez du egin. Administratiboki legez 
kanpo dauden pertsonek, denbora aurrera doala ikusten 
dute baina erregularizazioa ez dela heltzen. Gainera, gero 
eta oztopo gehiago jartzen dizkiete hori lortzeko.

Gaur egun, ia tramite guztiek 
aurretiazko hitzorduekin funtzio-
natzen dute, baina atzerritarre-
kin zerikusia duten hitzorduak  
lortzea ezinezkoa da. Esan gabe 
doa, hitzordu horiek lortu ezean 
ezin dituztela egunerokotasune-
rako hain oinarrizkoak diren tra-
miteak egin. Eta hori, onartezina 
eta umiliagarria da. 
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Gamharia Nepaleko proiektuan eguneko 
zentroa eta eskola biak modu berezian 
dabiltza lanean. Astean behin hurbiltzen 
da irakaslea bertako zaintzaileei lanak 
prest utzi eta haurrekin egotera. Emaku-
me ahalduntze proiektua, inguruko fabri-
ka batentzat enkargu baterako oihalezko 
100 pieza egiten hasi da, taldearen ga-
rapenerako aurrerapauso handitzat jo 
dute.

Komunitateen beharrizanak betetzeko 
janari banaketa ere egin da, momentu 
honetan haurdun dauden emakume edo 
haur txikia dutenak lehenetsiz. 

Toribia Castro, Peru

tzen da etxeetara. Etxean ikasteak 
desabantaila handiak ditu; izan ere, 
landa-eremuetan edo baztertu-
tako hiri eremuetan bizi diren haur 
gehienek ez baitute etxean irratia 
edo telebista izateko aukerarik.

Ikasle hauen amak oso ardura-
tsuak dira, eta beraien seme- 
alaben hezkuntzari berebizko ga-
rrantzia ematen diote. WhatsApp 
bidez bidali behar dizkiete etxe-
rako lanak irakasleei, eta etxerako 
lanak bidaltzeko kreditua izan be-
har da mugikorrean. Gainera, irra-
ti edo telebista bat erosteko dirua 
inbertitu behar dute.

Compromiso Por la Mujer Elkarte-
ko kideek, eskoletako egoera gero 
eta konplexuagoa zela eta esko-
lak irekitzeko zentzurik ez zegoela 
ikusita, proiektutik hiru telebista 
bideratu dituzte etxe etara, eta 
landa-eremuan bizi diren eskolako 
haurren artean banatu egin dituzte.

Horrez gain, astelehenetik ostira-
lera bi hezitzaile Toribia Castron 
eta inguruko auzoetan bizi diren 
10 haurrekin (8 neska eta 2 mutil) 
lanean ari dira.

Hezitzaileek beraien etxebizi-
tzak egokitu behar izan dituzte 
etxerako lanekin laguntzeko eta 
hezkun tza-gaiak indartzeko, es-
kola-curriculumaren arabera. Ta-
malez, etxetik irtetea mugatua 
dago oraindik ere; beraz, ezin da 
eskoletako haur gehiago artatu ai-
patutako etxe etan. Hala eta guztiz 
ere, 10 ikasle horien hezitzaileek 
eta amek euren burua arriskuan 
jartzen dute egunero-egunero 
mugitzeko dauden arazoak direla 
eta, isuna jasotzeko arriskuari au-
rre egin behar baitiote. 

Gamharia proiektua, Nepal

Egoera honen ondorioz, Compro-
miso por la Mujer CPM Elkarteak 
erabaki zuen Eilastasuna funtsa-
ren diru kopuru bat Toribia eta 
inguruko hezkuntza komunitate-
aren oinarrizko beharrak asetzera 
bideratzea. Funtsaren beste diru- 
kopuru bat ere, bertako ikasleen 
hezkuntza-beharrak asetzera bi-
deratu da, aurreikusita zegoen 
bezala.

9,9 milioi ikasle Peruko Hezkuntza 
Ministerioak ezarritako “Aprendo 
en casa” programaren bidez ari 
dira eskolak jasotzen. Programa 
hau irrati eta telebista bidez hel-

Duela sei hilabete Peru konfinatua izan zen, eta testuingurua 
gogorra eta zaila izaten ari da. Alde batetik, egoera 
ekonomikoa larriagotu egin da lan faltagatik; eta bestetik, toki 
batetik bestera mugitzeko aukerak oso mugatuak dira oraindik 
ere. Horrez gain, herritarren gehiengoak enplegu informalak 
ditu eta horrek diru-sarrera eza dakar.
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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

Irakaskuntzako aldizkaria


