
 

 

   

   

 

ERREKTORE HAUTESKUNDEAK 2020 

Hauteskunde garaian gaude berriz ere UPV/EHUn eta, aurreko kanpainetan bezala, 
oraingoan ere hautagaitza bakarra izan dugu aukeran. Ez da lehen aldia hau gertatzen 
dena, eta ez da gauza ona, ez baitugu unibertsitatearen gaineko ikuspegi eta proiektu 
ezberdinak aurrez aurre jartzeko aukerarik izan. Ez da ona, une honetan unibertsitatea 
ulertzeko modu ezberdinik ez dagoela ulertzera eman dezakeelako, eta beraz, ia berdin 
diola nork hartzen duen bere gain haren kudeaketa. Ez da ona, ezta ere, unibertsitate 
publikoen kudeaketa-ereduaren ezaugarri garrantzitsu bat debaluatzen duelako, alegia, 
unibertsitate-komunitateak berak hautatzen duela, bere artean, zuzendaritza, nahiz eta 
ez modu erabat demokratiko eta berdinekoan. Ez da ona, azkenik, ez duelako erakusten 
UPV/EHU-ren bezalako tamaina, garrantzia eta eragina duen erakunde bat zuzentzeko 
erronka norbere gain hartzeak suposatzen duen pisu astuna, batez ere gaur egungoak 
bezalako baldintza ezohikoetan, izurriak eta etorkizun hurbilari buruzko 
ziurgabetasunak markatuta datozenak. 
 
Duela urte batzuetatik hona, gure unibertsitatea goitik behera ari da aldatzen, Bolonia 
Planaren egokitzapenarekin batera hainbat azpiegitura eta kudeaketa- eta 
funtzionamendu-modu ere birmoldatzen joan baitira. Prozesu hori Europako, 
Espainiako eta EAEko adminsitrazioko politikek eta araudiek gidatu dute, nahiz eta haren 
garapenean eragin larria izan duten, lehenik, 2008ko finantza-krisiak, eta, gaur egun, 
SARS-Covid-19ren pandemiak. Aldi horretan, UPV/EHUko zuzendaritza Juan Ignacio 
Pérez, Iñaki Goirizelaia eta Nekane Balluerkaren taldeen esku egon da, hurrenez hurren. 
Hiruek kudeaketa-modu desberdinak izan badituzte ere, funtsean, unibertsitate-
jarduera ulertzeko era eta lehentasun oso antzekoak izan dituzte abiapuntu. 
 
Steilasen oso kritikoak izan gara urte hauetan ezartzen joan den unibertsitate 
ereduarekin. Lehiakortasun, kalitate eta bikaintasuneko irizpide neoliberaletan oinarritu 
baita, merkatuei begira jarrita eta nazioarteko (Shanghai), estatuko edo euskal 
administrazioak berak ezarritako (nazioartekotzearen, enplegagarritasunaren eta 
berrikuntza pedagogikoaren ardatzei dagokienez) unibertsitate ranking eta sailkapen 
desberdinetan posizionatzeko beharrari erantzunez. UPV/EHUko errektoretza-taldeak 
ez dira dinamika horietatik kanpo geratu. Baina aitortzen dugu, halaber, urte hauetan 
guztietan apustu garbia egin dutela Unibertsitatearen azpiegiturak berritzeko eta 
Unibertsitatea bera erakunde publiko integral gisa, alegia, irakaskuntza eta ikerkuntza 
batzen dituen erakunde modura, defendatzeko, Espainiako zein EAEko administrazioen 
aukera desarautzaileagoen aurrean. Eta apustu horretan oso gogoan izan dutela, baita 
ere, irakaskuntza eta unibertsitate-jarduera euskalduntzeko beharra eta euskal 
gizarteko eta kulturako eragile eta erakundeekin lankidetza-akordioak ezartzeko 
borondatea, nahiz eta ez beti guk nahiko genukeen intentsitatearekin. 
 
 
 
 



 

 

   

   

 
Eva Ferreira egungo hautagaiak proposamen kontinuista bat aurkeztu du aurreko 
taldeekin. Aintzat hartzekoa da hori, batez ere kontutan hartzen badugu bai Euskadin 
bai Europan publikotasunak bizi dituen garai latzak. Hain zuzen ere, irakaskuntza eta 
ikerketa publikoarekiko konpromisoa ez da EAEko gobernuak nabarmendu duen alderdi 
bat. Badirudi Eusko Jaurlaritzak beste lehentasun batzuk dituela. Horren adibide bat 
baino gehiago dugu, hala nola Gasteizen EUNEIZ unibertsitate pribatu berria irekitzeko 
laguntza edo ikerketa-funts publikoak gero eta gehiago enpresa pribatuetara 
bideratzea. 
 
Gai hori funtsezkoa da Steilas-entzat, eta, horregatik, hautagaiari eta bere taldeari 
eskatzen diegu unibertsitate publikoaren defentsa irmoa egiten jarrai dezatela, 
kontzesiorik eta baldintzarik gabe, goi-mailako hezkuntza irekia eta mundu guztiarentzat 
irisgarria bermatzeko eta gizarte osoarekin konprometitutako ikerketa egiteko. Eta ez 
daitezela herri honetako botere ageriko eta faktikoei atsegin emateko edo aurpegi ona 
jartzeko tentazioan erori, ustezko finantzaketa pribatu baten promesa hutsalarekin, 
unibertsitate publikoak behar eta merezi duen beharrezko finantzaketa publikoa inola 
ere konpentsatuko ez duena. 
 
Talde honi egokituko zaio, berehala, pandemiaren nondik-norakoak eta ondorioak 
kudeatzea, eta epe motz-ertainean, baita 2023-26 aldirako unibertsitate-plan berri bat 
negoziatzea ere. Plan horretan, besteak beste, unibertsitatearen finantzaketa 
arrunterako eta programa-kontratuen bidezko finantzaketarako etorkizunean egingo 
diren ekarpen publikoak zehaztuko dira. Bietan irmotasuna eta negoziatzeko gaitasuna 
erakutsi beharko du, gaur egun ekarpen publikoak ez baitatoz bat ez EAEko 
administrazioaren finantza-gaitasunekin (zoritxarrez, beren apustua beste obra eta 
proiektu ustez estrategikoago batzuetara bideratzen dituzte), ezta Unibertsitate 
Publikoaren egiturazko eta etorkizuneko finantza beharrekin ere. 
 
 
-Kalitatezko irakaskuntza eta ikerketa bermatuko duen unibertsitatea, kalitatezko lan-
baldintzetan ere  
 
Azken urteetan UPV/EHUn irakasle eta ikertzaileen lan-itunpeko figurak garatu dira, eta 
hori, zalantzarik gabe, funtsezko bektoreetako bat izan da irakaskuntza euskalduntzeko 
eta  plantillan nolabaiteko egonkortasuna lortzeko, egonkortasuna erabatekoa ez bada 
ere. 
 
Hala ere, Bolognako prozesuak ezarritako lan eta ikasketa-karreraren eredu berriak, 
etengabeko ebaluazio, egiaztapen eta osagarrien oinarrituta, burokrazia eta lehia 
handia eragin du irakasle eta ikertzaileen artean, eta antsietate eta ondoeza ekarri ditu. 
Horrek, birjarpen-tasa oso mugatuekin batera, irakasle eta ikertzaileen kontratua 
egonkortzeko adina asko atzeratzea ekarri du, eta arrakala sakona sortu da bitarteko 
langileen eta langile iraunkorren artean, negoziazioa eta borroka sindikalaren bidez 
soilik neurri batean arintzea lortu badugu ere. 
 



 

 

   

   

 
Ildo horretan, uste dugu hautagaiak proposatzen duen plantillak gaztetzeko politikak ez 
liokeela soilik begiratu behar irakasle eta ikerlari zaharrenen irteera planifikatzeko eta 
errazteko moduari, baizik eta langile gazteenak plantilla iraunkorrean bizkorrago 
sartzeko moduari ere. 
 
Bestalde, prekarietate-poltsak daude oraindik ere, batez ere bitarteko irakasle 
partzialen eta prestatzen ari diren doktorego-aurreko ikertzaileen artean. Hau ezin da 
gertatu unibertsitate publiko batean. Aspalditik datozen gaiak dira, eta konpontzeko 
formulak bilatzeko premia dago. Steilas-etik prest gaude konponbideak errektore-talde 
berriarekin aztertzeko. 
 
 
-AZP: birkokatzeko akordioa, sustapen profesionala, aintzatespena. 
 
AZPko langileen lanari behar bezalako balioa ematea eskatzen dugu. Kolektibo honek 
erakutsi du UPV/EHUren garapenerako duen konpromisoa, gaitasuna eta ekarpena. 
 
Lehenik eta behin bitartekotasun tasa handia ahalik eta gehien murriztu behar da, 
hautagaiak programan jaso duen bezala. Egia da Lan Enplegu Publikoa prozesua abian 
dela, eta horri esker langile askok lan-harremana finkatuko dutela. Baina unibertsitate 
honetan urteak eta urteak lan-harremana finkatu ezinik dauden langileak ez dira egoera 
horren errudunak. Erakundeak erantzukizun handia dauka langile haiekiko. Horregatik, 
hautagaiak AZPko langileen konfiantza eskuratu nahi badu, birkolokazio hitzarmena 
lehentasunez hartu beharko lukeela uste dugu, egonkortasunerako bidetik kanpo inor 
ez dadin geldi. 
 
Txanponaren beste aldea langile finkoen egoera da, mugitzeko eta mailaz igotzeko 
aukera oso urriak baititu. Lekualdatze lehiaketa abian da, bai, baina promozio- bide 
eraginkorrak emateko ildo horretan sakontzeko eskatzen diogu hautagaiari. 
 
Era berean, erabakietan eta lanaren antolaketan eragiteko tarte oso mugatuak dituzten 
langileak proiektu baten parte sentizea oso zaila dela gogorarazi nahi diogu hautagaiari. 
Langileak entzunak eta baloratuak sentitu behar dira. 
 
 
-Genero-berdintasuna gako duen unibertsitatea 
 
Genero berdintasunerako politiketan asko aurreratu dugu Unibertsitate honetan. 
Indarkeria matxisten aurkako protokoloa eta berdintasun planak horren isla dira. Sexu 
izaera guztien  aitortzearen alde ere aurrera egin da. Baina asko dago egiteko, oraindik, 
lan-baldintzetan eta karrera akademikoaren garapenean genero berdintasun benetakoa 
eta eraginkorra lortzeko.  
 
 
 



 

 

   

   

 
Adingabeak zaintzeko kontziliazio-baimenak parekatzea urrats erabakigarria izan da, eta 
bidea irekitzen dio Unibertsitatean kontziliazio eta zaintza-politika ausartagoak 
garatzeari, Steilas-ek Errektoretza-talde berriari eskatzen dion moduan. 
 
 
-Unibertsitate euskalduna 
 
Euskararen normalizaziorako martxa luze honetan aurrera egin behar dugu. Orain arte 
egindako hizkuntza-politikak ausardiaz berrikusi behar dira; jauzi kualitatibo batzuk 
egiteko unea iritsi dela uste dugu. Euskal Herriko Unibertsitateak ezin du egiturazko 
hutsunerik izan euskarazko irakaskuntzan. Egia da azken urteotan hutsune horietako 
batzuk betetzeko urrats garrantzitsuak eman direla, medikuntza-ikasketetan adibidez. 
Baina, bestalde, kezkatzen gaitu kontuz ibiltzen ez bagara oso erraz egin daitekeela 
atzera eremu honetan, besteak beste, ikasketa-planetan beste hizkuntza batzuk sartzea 
aitzikia hartuta. 
 
Euskara lan-hizkuntza izan dadin neurriak eta proiektuak landu behar dira esparru 
guztietan, bereziki dokumentazioarekin eta jendaurreko arretarekin zerikusia duten, 
izan ikasleak, irakasleak edo publiko oro har. 
 
 
-Gizartearekin konprometitutako unibertsitatea 
 
Bikaintasuna ezin da soilik esparru jakin batzuetara mugatu. Bikaintasunak integrala izan 
behar du.  
 
UPV/EHUk ezin ditu babestu azpikontratatutako kolektiboetan antzematen diren lan-
baldintza eskasak. Are gutxiago kolektibo horietako batzuek funtsezko lanak egiten 
dituztenean. Garbiketako langileei buruz ari gara, zehazki. Langile hauen baldintzak 
zaintzea, babestea eta berraztertzea eskatzen dugu. Konponbideak bilatzeko eztabaida 
ireki behar da. 
 
Bikaintasun etikoa ere bai. Armamentuan edo duda-mudazko etika duten jardueretan 
aritzen diren enpresekin UPV/EHUk hitzarmenak sinatzea ezin dugu babestu. 
 
Gizarte-konpromisoa ez da bakarrik garapen jasangarriko helburuak (GJH) 
bereganatzea. UPV/EHUk lan garrantzitsua egin du GJH horien ezartze maila neurtzeko 
adierazle kuantitatiboen sistema oso bat garatzen, baina horrekin batera irizpide 
kualitatiboak eta garapen ekonomiko, sozial, teknologiko eta energetikoko eredu 
berrietan, bidezkoagoak eta berdinzaleagoak, konprometituta dauden gizarte-
eragileekin aliantza-sareak ere antolatu beharko lirateke, unibertsitatearen eguneroko 
ikerketa eta irakaskuntza dinamiketan integratuz lehentasunez. 
 
 
 



 

 

   

   

 
Egoera ahulenean dauden ikasleek pandemiaren ondorioak ordain ez ditzaten errektore 
taldeak orain arte egindako lana aitortzen dugu, baliabide informatikoaren maileguen 
eta laguntzen bidez, eta tasak ordaintzeko zailtasunak dituztenei ordainketa erraztuz. 
Baina Steilas-ek uste du ildo horretan lanean jarraitu behar dela, oraindik, eta, alde 
horretatik, talde berriari eskatzen diogu lehen matrikula eta, bereziki, ondorengo 
matrikulen tasak berraztertzea.  
 
UPV/EHUk erronka handiak gainditu beharko ditu datozen urtetan, eta errektore-talde 
berriak haiei aurre egiten jakingo duela desio dugu, betiere unibertsitateko komunitate 
osoaren parte hartzea bultzatuz. 


