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editoriala

Hezkuntzako langileon lan-baldintzak adostu eta eguneratzeko leihoa zabaldu 
da Lakuan. Erronka ikaragarria da guztiontzat, sindikatu zein gobernuarentzat. 
Logikoa den bezala, STEILASek lehentasun osoa eman nahi dio akordio 
berriak lortzeari sektore guztietan, egun indarrean ditugun lan-akordioak 
aspaldi iraungi ziren eta. Hezkuntzako langileon lan-baldintzek hezkuntza 
publikoaren etorkizuna iragarriko dute, eta gure egunerokoa izango da 
hezkuntzaren kalitatearen adierazle nagusia datozen urteetan.

Irakasleen sektorean, adibidez, indarrean dagoen lan-akordioak murrizketa 
latzak ekarri zituen 2010ean, besteak beste, ordezkapenak lehen egunetik ez 
betetzea arautu zuen, ikastetxeetan egoera oso zailak sortuz eta langileon lan 
zama ikaragarri handituz. Lan-legepeko hezitzaileetan ere 2002an sinatu zen 
azken lan-akordioa. Egoera horrek, zailtasuna handiak sortu ditu sektorean 
eta eskaintzen den zerbitzuan.

2018ko maiatzean, zortzi greba egunen ostean, aurreakordio garrantzitsuak 
sinatu genituen, ordura arte indarrean zeuden murrizketa asko bertan behera 
geratu ziren eta ikastetxeetarako baliabide gehiago lortu genituen. Baina 
bide emankorragoa izan behar zen hura, eten egin zuen gobernuak.

Aldizkariaren ale honetan S.O.S. Matrikulazioa artikulua aurkituko duzu. 
Datuek eta iragarpenek agerian uzten dute langile askoren etorkizuna kolokan 
dagoela, behin-behineko langileena batez ere. Horregatik, gobernuarekin 
izango ditugun hartu-emanetan egungo plantillaren mantentzea izango da 
STEILASen lehentasunetariko bat. Indarrean dauden irizpideak mantenduko 
balira, milaka lanposturen etorkizuna kolokan legoke eta. Jaiotze tasaren 
jaitsierarekin batera, EAJ-PSEren gobernuaren hezkuntzaren pribatizazio 
politikek kolokan ipini dute hezkuntzarako oinarrizko eskubidea bermatzen 
duen zerbitzu publikoa. Berehalako norabide aldaketa behar da. Horregatik, 
buru-belarri egingo dugu lan hezkuntzaren kalitatea, gure lan-baldintzak baita 
eskola publikoaren oraina ere bere osotasunean hobetuko duen lan-akordioa 
lortu arte. STEILASen argi dugu lanpostuak babestu eta eskola publikoaren 
etorkizuna bermatzen ez duen lan-akordiorik ez dugula sinatuko.

Zentzu horretan, egoera muturrekoa da Haurreskolak Partzuergoan. Kontzi-
liazioaren baimenak parekatzeak, haur hezkuntzako lehenengo zikloaren pri-
batizazio neurrigabeak eta jaiotze tasaren jaitsierak amildegian utzi dituzte 
Haurreskola publikoak. Zerbitzua kinka larrian dago, eta zer esanik ez bertako 
langileen etorkizuna. Kontuan izan behar dugu zerbi tzu honek berebiziko ga-
rrantzia duela batez ere baliabide gutxiko emakumeentzat. Beraz, hezkuntza 
etapa honetan doakoa izan beharko lukeen zerbitzu publikoa desegiteak age-
rian utziko luke gobernuak zein serio hartzen duen berari dagokion bizitzaren 
zaintzaren ardura. Argi dago administrazioari sektore horretatik hasita sare bat 
edo bestearen aldeko apustua egiteko garaia iritsi zaiola. 

Negoziazioari begira leiho irekia
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SOS
MATRIKULAZIOA

Jaiotza tasa handienak eman ziren urteetan jaiotako haurrak, gaur egun LH4 eta DBH1 mailen artean daude. 
1. grafikoak argi erakusten duen moduan, LH eta batez ere HHko gelak husten joango dira hurrengo urteetan 
eta Bigarren Hezkuntzakoak betetzen. Zoritxarrez, argitaratu diren ikerketa guztiek jaiotza tasa jaitsierak 
amaierarik ez duela diote. Azterlan honetan beste erkidegoetatik datozen ikasleak ez dira kontuan hartu, 
lanpostu zerrenden eboluzioak izan dezakeen joeran eragin handiegirik ez dutelako izango. Gogoratu, “ikasle 
etorkin” deitzen ditugun gehienak, erkidegoan bertan jaiotakoak direla.

Laburbilduz, epe ertainean urte oparoak datoz Bigarren Hezkuntzara eta garai gogorrak LH eta batik bat HHra.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17647 18133 19267 19594 19715 20043 20596 21315 20928

Batx2 Batx1 DBH4 DBH3 DBH2 DBH1 LH6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21159 21180 20533 19118 19378 18851 18240 17076 16090

LH5 LH4 LH3 LH2 LH1 HH3 HH2 HH1 2 urte
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1. Jaiotzen eboluzioa EAEn 2001 urtetik 2018ra

Ikastetxe publikoetan azken urteetako lanpostu zerrenden 
bilakaera ulertu ahal izateko jaiotza tasari erreparatu beharko 
genioke. Azken 18 urteak kontuan hartzen baditugu, jaiotza 
kopuru handienak 2008 eta 2011 urteen artean eman ziren. 
Ordutik 2018ra jaiotza kopuruaren jaitsiera %24koa izan da.
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Haur eta Lehen Hezkuntza
Eskola publikoan, azken urtean 2.468 haur gutxiago matrikulatu dira HH eta LH etapetan. Galera handiena 2 
urteko geletan gertatu da, ikasleen % 4,4 galdu baita; HHn % 3,4a eta LHn % 1,7a. Jaiotza tasa aztertzean ikusi 
dugun moduan, adinean behera egiten dugun heinean, matrikulazioaren beherakada handiagoa da. 

Matrikula jaitsierak eragina du noski ikastetxeek dituzten gela kopuruetan eta azken honek lanpostu 
zerrendetan. 2 urteko 23 gela galdu dira, HHko 31 eta LHko 8. Horrek, guztira 204 lanpostu organikoren 
galera ekarri du. INE handiko ikastetxeek jaso dituzten baliabide gehigarriak alde batetik eta 60 urtetik 
gorakoek askatu duten lanpostuaren herenek sortu dituzten lanpostuak kontuan hartzen baditugu bestetik, 
funtzionamenduko lanpostuek 51 unitatetan gora egin dutela ikus dezakegu matrikulazio jaitsierak ekarri 
duen lanpostu galera irauliz.

2. Gela eta ikasleen bilakaera 2019-2021 HH eta LHn

2019-20 2020-21 ∆ azken 
urtea %

Gelak

2 urteko gelak 614 591 -23 -3,70

Haur Hezkuntza 1.599 1.568 -31 -1,90

Lehen Hezkuntza 3.404 3.396 -8 -0,20

Gela egonkorrak 38 40 2 5,30

Guztira 5.655 5.595 -60 -1,10

Ikasleak

2 urteko gelak 7.896 7.546 -350 -4,40

Haur Hezkuntza 29.795 28.787 -1.008 -3,40

Lehen Hezkuntza 67.883 66.756 -1.127 -1,70

Gela egonkorrak 162 179 17 10,50

Ikasleak guztira 105.736 103.268 -2.468 -2,30

Funtzionamenduko LZ 9.922 9.973 51

Aholkularien 24 lanpostuen galerak aparteko azterketa eskatzen du, %8,1eko jaitsiera ekarri baitu, matrikulazio 
jaitsieraren % 2,3 edo gela kopuru galeraren % 1,1etik urrun.

3. Lanpostu zerrenden bilakaera EAEn , HH eta LHn 2019-2021
Lanpostua 2019-20 2020-21 ∆ azken urtea

Haur Hezkuntza 2.450 2.360 -90

Lehen Hezkuntza 3.515 3.460 -55

Euskara 15 14 -1

Ingelesa 596 583 -13

Gorputz Hezkuntza 362 355 -7

Musika 296 284 -12

Aholkularia 297 273 -24

Pedagogia Terapeutikoa (PTE) 665 672 7

Entzumena eta Hizkuntza (ALE) 160 159 -1

Ikastetxeak moldatzekoa 592 584 -8

Guztira LZ organikoa 8.948 8.744 -204
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Bigarren Hezkuntza
Bigarren Hezkuntzan eta eskola publikoan, azken urtean 2.353 ikasle gehiago matrikulatu 
dira, aurreko ikasturtean baino %3 gehiago. Lanbide Heziketa eta Batxilergoko 
matrikulazioek nabarmen egin dute gora, %5,1 eta %4,4ko igoerekin.  Lehen aipatu dugun 
moduan, gorakada hau gutxienez beste 3-4 urtetan mantenduko da DBHn eta 7-8 urtetan 
Batxilergo eta Lanbide Heziketan.

Matrikulazio igoerak gela berriak zabaltzea ekarri du. Azpimarratzekoa da, Lanbide Heziketan 
izan den matrikulazio igoera handiak gela berrien irekieran islarik ez izatea. Batxilergoa izan 
da, 40 gela berri eta % 6,9ko igoerarekin atal honetan gehiena nabarmendu dena.

4. Gela eta ikasleen bilakaera 2019-2021 Bigarren hezkuntzan

2019-20 2020-21 ∆ azken 
urtea %

Gelak

DBH 1.981 2.010 29 1,50

Batxilergoa 578 618 40 6,90

Lanbide 
Heziketa

1.137 1.149 12 1,10

Hezkuntza 
bereziko gelak

95 105 10 10,50

Guztira 3.791 3.882 91 2,40

Ikasleak

DBH 42.001 42.539 538 1,30

Batxilergoa 14.620 15.264 644 4,40

Lanbide 
Heziketa

21.939 23.062 1.123 5,10

Hezkuntza 
bereziko gelak

625 673 48 7,70

Guztira 79.185 81.538 2.353 3,00

Funtzionamenduko LZ 9.916 10.005 89 0,90

Matrikulazio igoerak gela berriak irekitzea dakarren moduan, irakasle gehiago kontratatzea 
ere badakar. Horrela, Lanpostu Zerrenda organikoan Bigarren Hezkuntzarako 96 irakasle 
gehiago bideratu dira, DBH lehenengo zikloan lanean dabiltzan maisu-maistren kidegoko 
langileen kaltetan, horiek 81 lanpostu galdu baitituzte. Hala ere, lanpostuen eboluzioa 
garbien azaltzen duen aldagaia Funtzionamenduko Lanpostu zerrenda da eta hor 89 
lanpostu irabazi dira.
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Argi dago jaiotza tasaren gaur egungo noranzkoa aldatu ezean, gero eta haur 
gutxiago izango ditugula ikastetxeetan, gelak itxiko direla eta ondorioz langileek 
kalean amaituko dutela.

Eskola publikoetan gelak itxiko diren moduan, pribatuetan ere bai, ala ez? Zer gertatuko 
da ikasleen jaitsiera testuinguruan herri bateko matrikulazioa eskola publiko eta 
ikastetxe pribatu baten artean banatzen denean? Nork galduko luke gela, publikoak 
ala pribatuak? Zoritxarrez, eskola publikoarekiko begirune falta nabarmena izan duen 
administrazioaren planifikazioak ez du zalantza izpirik uzten. Adi egon beharko dugu.

Hezkuntzara bideratzen diren aurrekontuak ekonomiaren mende egon ohi dira faktore 
demografikoen mende baino gehiago, hau da, iaz bezala gastatzen da, kantitatea pixka 
bat igoz edo jaitsiz. Adibide gisa, azken 10 urteetan unibertsitate kanpoko irakaskuntzan 
matrikulazioak %12ko gorakada izan duen arren, hezkuntzarako aurrekontua %4,8 
soilik igo da. Beraz, Hezkuntza Sailak logika bera jarraituz, ikasleak gutxitzen ari direla 
aprobetxatuz ez lituzke hezkuntzarako baliabideak murriztu beharko.

Egoera honek ratioak jaitsi, baliabide gehigarriak sartu eta irakaskuntza  pertsonalizatua 
handitzeko aukera bat izan beharko luke. Existitzen ez den erdi-mailako ikasle bati 
eskainitako planteamendu generikoa saihestuz eta erritmo eta eduki desberdinak 
txertatuz, egungo abandonu, porrot eta errepikapen poltsei aurre egiteko aukera 
dugu gure aurrean; premia bereziei erantzuna eman edo benetako euskara indartzeko 
planak aurrera eramateko aukera; liburutegien ordutegi zabalagoak berreskuratzeko, 
arreta psikologikorako, idazkaritza lanetarako edo aholkularitzarako langile gehigarriak 
txertatzeko aukera. Eta nola ez, egoera honek aurrejubilazioak behingoz abian jartzeko 
balio beharko luke, langileek ondo merezitako erretiroa izan dezaten.

Laburbilduz, matrikulazioak behera egin arren, funtzionamendurako lanpostu guztiak 
mantendu, ratioak jaitsi, baliabide gehigarriak sartu, aurrejubilazioak abian jarri eta 
eskola publikoaren aldeko hautua egitea eskatu behar zaio Hezkuntza Sailari. 

Urte gogorrak datoz eta gobernuak egingo dituen mugimenduak zorrotz behatu 
beharko ditugu. 
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5. Lanpostu zerrenden bilakaera EAEn, Bigarren Hezkuntzan 2019-2021

2019-20 2020-21 ∆ azken
urtea %

Bigarren Hezkuntzako irakasleak 6.414 6.510 96 1,50

Lanbide Heziketako irakasle 
teknikoak

1.248 1.245 -3 -0,24

Besteak (Hizkuntza eskolak, Helduen 
hezkuntza, langile laboralak…)

1.043 1.035 -8 -0,77

Maisu maistren kidegoa 804 723 -81 -10,07

Bigarren Hezkuntza eta beste 
kidegotako LZ organikoa 9.509 9.513 4 0,04

Hemendik aurrera zer?
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Urte berriarekin batera ordezkoei 
zuzendutako "Txapela buruan eta ibili 
munduan“ eskuliburua berriztu eta 
urtarrilean plazaratuko dugu, aurtengo 
egoerarekin bat egiteko bi modutan 
argitaratuko dugu, paperezkoa eta online.

Paperezko aleak ikastetxeetara bidaliko 
ditugu eta afiliatuei online bertsioa 
posta elektronikoz, gure web orrialdean 
ere zintzilikatuko dugu.

Zer aurkituko dugu?

>  Ordezkoen araudia, zerrendetan online 
izena emateko gida eta irekita dauden 
zerrenden informazioa QR kodearen 
bidez eskuragarri (online bertsioan estekak 
aurkituko dituzue).

>  Zerrenda orokorrean ordena puntuen 
arabera denez, hauek nola eta zenbat 
lortzen diren azaltzen duen taula.

Garrantzitsuak iruditzen zaizkigun beste 
gai batzuk gehitu ditugu ere:

>  Baja egoeran zaudenean ordezkapenak 
eta bakanteak hartzeko argibide taula.

>  Ordezkagunearen inguruko informazioa 
aurkituko duzue.

>  Egonkortasunaren prozesua hobeto 
ulertzen laguntzeko eskema.

>  Funtzionamendu orokorraren 
salbuespenak ulertzeko argibideak 
eman ditugu.

>  Beste zenbait gai...

 Eskuliburu hau ordezkoek izaten dituzten 
zalantzak arintzeko baliagarria izan dadila 
espero dugu. 

Ordezkoen altxorra!

Ordezkoen kolektiboaren alde 
borrokan jarraituko dugu eta

st
ei

la
s

www.steilas.eus

Txapela buruan 
eta ibili munduan
Bizirik irauteko eskuliburua
EAEko ordezko irakasleak
2021eko urtarrila

  Sarrera. Egungo egoera
  Ordezkoen araudia
  Zerrenden osaketa eta kudeaketa
>  Zerrenden arteko lehentasunak
>  Zerrenda orokorraren ordena
>  Birbaremazioa
>  Zerrendetako egoerak
>  Uko egiteko arrazoiak
>  Zerrendetatik kanporatzea
>  Zerbitzua emateari uztea
>  Ordezkagunea
>   Funtzionamendu orokorraren salbuespenak

  Uda kobratzea
  Langabezia + jardun murriztua etab.
  Esleipenak
  Egonkortasuna
  Ordezkoen aldarrikapenak
  Informazio gehigarria

Gora Euskal 
Eskola Publikoa!
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Zenbatekoa: 4.500€.

Gastu motak: Hobekuntza profesionalerako eta 
Hezkuntza Bereziarekin zerikusia duten ikasta-
roak finantzatzeko.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  Hez-
kun tzako web-orrian dagoen eskabidea eta 
ikastaroa ematen duen entitateak egindako 
egiaztagiria edota ordainagiria (originala edo 
entitateko zigilua duen kopia). Dokumentuan 

honako datuak agertzea ezinbestekoa da: 
ikaslearen izen-abizenak, ikastaroaren izena, 
ikastaroaren iraupena, ikastaroaren balioa eta 
ikastaroari dagozkion urteko banketxeko bonu-
agiriak (betiere, 2020. urteari dagozkionak).

Informazio gehiagorako: Hezkuntzako web-
orrian – langileak – kudeaketa – irakasleak ez 
diren langileak – giza eta prestakuntza fondoa – 
Hezkuntza Saileko lan kontratudunak (Hezkuntza 
Berezia). Giza eta prestakuntza fondoa.

Gizarte eta prestakuntza fondoak
Jakingo duzuen bezala, Lan Legepeko hezitzaileontzat urte natural bakoitzeko, Hezkuntza Sailak bi fon-
do jartzen ditu langileentzako eskuragai; hain zuzen ere, Gizarte fondoa eta Prestakuntza fondoa.

Kontuan izan, 2021.urtea hasi berri dugun honetan, 2020. urtean ordaindutako gastuak eskatu ahal-
ko dituzuela eta 2022an 2021. urteari dagozkionak. Beraz, datorren urtean eskaera egin ahal izateko, 
garrantzitsua da, gastuen egiaztagiriak eta beharrezkoa den dokumentazioa gordetzen joatea. 

Zenbatekoa: 20.000€.

Eskaera egiteko gastu minimoa 100 eurokoa izan-
go da, eta pertsona bakoitzeko gehienezko diru 
laguntza 1.000 eurokoa.

Gastu motak:
+  Ikusmenerako laguntza protesikoak.

+  Entzumenerako laguntza protesikoak.

+  Ortopediarako laguntza protesikoak.

+  Laguntza odontologikoak.

+  Tratamendu eta ebakuntza medikuetatik 
eratorritako laguntza protesikoak (osasun 
sistema publikoan barneratuta ez daudenak).

+  Tratamenduetarako laguntza.

+  Fisioterapia, osteopatia eta errehabilitazio 
tratamenduetarako laguntza.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Hez-
kun tzako web-orrian dagoen eskabidea eta 

lagun tza modalitate bakoitzean eskatzen den 
dokumentazio espezifikoaren jatorrizkoak aur-
keztu behar dira (zuzenketa eta ezabaketekin 
dauden agiriak ez dute balioko). Fotokopia 
konpultsatuak salbuespenezko kasuetan soilik 
onartuko dira (hau da, jatorrizko agiriak aurkez-
teko arazoak justifikatutakoan).

Garrantzitsua: Gizarte fondoko kontzeptu ge-
hienak eskatu ahal izateko, ezinbestekoa da 
gastua izan aurretik Saileko Zerbitzu Medikua-
ren aldeko txostena izatea; hau da, faktura data 
baino lehenagoko data izan beharko du txos-
tenak. Horretarako, Osakidetzako edo Mutuako 
txosten medikua aurkeztu beharko da, zeineta-
tik ondorioztatu beharko den langileari dago-
kion beharra / tratamendua / saioa(k)...

Informazio gehiago: Hezkuntzako web-orrian 
– langileak – kudeaketa – irakasleak ez diren 
langileak – giza eta prestakuntza fondoa – 
Hezkuntza Saileko lan kontratudunak (Hezkuntza 
Berezia). Giza eta prestakuntza fondoa.

Prestakuntza fondoa

Gizarte fondoa
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(Kontuan izan, besteak beste, aurreko urteko deialdia, jarraibideak eta eskabidea daudela lotura honetan).

(Kontuan izan, besteak beste, aurreko urteko deialdia, jarraibideak eta eskabidea daudela lotura honetan eta aldaketaren 
bat egon daitekeela hurrengo deialdian).
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2019-2020 kurtso amaiera inoiz bizi
izan gabeko egoerak bultzatuta,
beldurrez eta ziurgabetasunez betea
izan zen. Bat-batean, eta egun
batetik bestera, etxean genituen
baliabideekin eta trebatu gabe
geunden telelanean murgilduta ikusi
ginen, besteak beste.

GIZA ESKUBIDEAK 
BABESTEKO SALAKETA. 
AUZITEGIAK GURE ALDE
Ekainean, Hezkuntza Saileko Lan Arriskuen Pre-
bentzio Zerbitzuak, Hezkuntza Laguntzako Es-
pezialistentzako eta Fisioterapeutentzako arris-
kuen balorazioa argitaratu zuen. Txosten horrek bi 
kolektibo hauentzako beharrezkoak ziren Norbere 
Babeserako Ekipamenduak zeintzuk ziren zehaz-
ten bazituen ere, ikastetxeetara ez ziren heldu eta 
langileriak musuko kirurgikoen babes soilarekin 
aritu behar izan zuen lanean. Nola da posible ikas-
leekin harreman fisiko estu eta zuzen-zuzena izan-
da? Beste behin ere bigarren mailako langile gisa 
hartu gintuzten.

Administrazioak konponbiderik ez zuen eskain-
tzen eta beraz, irailaren 21ean, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, giza es-
kubideak babesteko salaketa bat jartzea erabaki 
genuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 
aurka. Gerora, gure salaketarekin bat egin zuen, 
CCOO sindikatuak.

Abenduaren 13an, Justizia Auzitegi Nagusiak 
STEILASen alde egin zuen, Administrazioak lan-
gile horien eskubideak urratu dituela iritzita. On-
dorioz, lehenbailehen, jarrera urratzailea bertan 
behera uzteko eta kolektibo horiei araututako 
NBEez berehala hornitzeko agindu zuen.

Langileen eskubideen aldeko borrokan jarraituko 
dugu! Eta ez dugu onartuko langileak erabateko 
babesgabetasunpean jartzea... Dagoen osasun 
krisiaren aurrean, bai langileak lanean seguru jar-
duteko eta bai aniztasun funtzionala duten ikas-
leak ikastetxeetan seguru egoteko eskubidea 
baitute. Beraz, hamaika aldiz auzitegira joan behar 
badugu, Hezkuntzak Sailak han izango gaitu! 

2003tik zaharkiturik eta inongo
berrikusketarik egin gabe dugun
Lan Legepeko Irakasle eta
Hezitzaileen Lan Hitzarmen berria
lantzeko asmoa azaldu du Hezkuntza
Sailak. Aurreko ikasturtean ere asmo
berdina adierazi zuen arren, asmo
onetatik ekintzetara ez ginen pasatu;
zoritxarrez, Sailarekin askotan
gertatzen den kontua da.

LAN HITZARMEN 
BERRIAREN LANKETA
Aipatu bezala, ikasturte honetan, Hezkuntza Saile-
ko lan talde berriak aurreko bi ikasturteetan ber-
tan behera utzitako proiektuari heldu dio berriro; 
eta oraingoan, nahiko genituzkeen puntu guztiak 
negoziatzeko aukera egongo den ez jakin arren, 
gutxienez dokumentua artikuluz-artikulu lantzen 
hasi gara. Eta lanketa horretarako, egutegi bat eta 
plangintza bat luzatu digu.

Ia 20 urte pasa diren honetan, aldaketa eta egune-
ratze ugari egin beharko dira, baina STEILASetik 
luzea izango den eta oztopoz beteriko bideari eta 
lanketari gogotsu ekin diogu. Administrazioak luza-
tutako egutegiaren arabera, negoziazioa ekainean 
bukatuko genuke. Aitortu beharra dago, ordea, zail-
tasunak aurreikusten ditugula hau horrela izan dadin. 
Izan ere, hainbat gai korapilatsuak dira eta dudarik 
gabe eztabaida ugari sortuko dira. Hor egongo gara 
ordea, langileen eskubideak defendatzeko eta azken 
urteetan adierazitako aldarrikapenak berriro heltze-
ko eta berauengatik amaierara arte borrokatzeko.

Lan Hitzarmenak kolektibo ezberdinei eragiten die, 
eta hortaz, ezinbestekoa da zuen parte-hartzea, 
bakoitzak bere kolektiboa inork baino hobeto eza-
gutzen baitu; horregatik, beharrezkoak izango dira 
zuen ekarpen eta iradokizunak. Oraingoz, bi bilera 
izan ditugu, baina datozen asteetan erri t mo handia-
goa hartzea espero dugu.

Egungo osasun-egoerak, ez digu aukerarik ema-
ten ikastetxez-ikastetxe zuekin elkartzeko eta zuen 
iritziak eta proposamenak jasotzeko. Zuetariko ba-
tzuek zuen proposamenak helarazi dizkiguzue eta 
bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuegu. Eta orain 
arte egin ez duzuenok, zuen ekarpenak egitera eta 
identifikatzen dituzuen hutsuneak helaraztera ani-
matu nahi zaituztegu... 
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Bidezko hitzarmen berri bat lortzeko, 

gogor lan egingo dugu!
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Haurreskolak Partzuergoko
aurrekontuaren gaineko hausnarketa

Haurreskola sare publiko, indartsu,
doako eta unibertsalaren alde!

Haurreskolak Partzuergoko aurrekontua nola banatzen da?

Haurreskola Partzuergoak kalitatezko zerbitzua eskaintzen jarraitzeko ez da nahikoa:
Azken 2 ikasturteetan diru gehiago behar izan da urte bukaeran.

*  Haurreskolak Partzuergoa doakoa da 2018-2019 ikasturtetik 18.000 € baino gutxiago irabazten 
duten familientzat.

52,2 milioi €2019

53,7 milioi €2020

Eusko Jaurlaritzaren urteroko aurrekontua:

8,4 milioi €

8,3 milioi €

2019

2020

Familiek ordaintzen dituzten kuotak*:

Aurrekontu mugatu horren aurrean, STEILAS sindikatuak Haurreskolak 
Partzuergoko aurrekontua handitu egin behar dela adierazi du behin eta berriz:

Zer falta da?
Haurreskola sare publikoaren aldeko politikak 
bultzatzeko Eusko Jaurlaritzaren (EAJ eta PSE) 
borondate politikoa.

Nola?
Eredu gerentzialarekin bukatu: Hezkuntza Sailak 
zerbitzuaren kudeaketa zuzena har dezala.

0-3 zikloa eskaintzen duten zentro pribatuek 
jasotzen dituzten diru-laguntza publikoak 
Haurreskolak Partzuergora bideratuz: 
26,6 miloi € 2020-2021 ikasturterako.

Zertarako?
Doakotasuna gauzatu ahal izateko.

Matrikulazio kanpaina indartsua egin ahal izateko.

Langileen eskubideak errespetatu eta babesteko: 
Lan Hitzarmena eta Ordezkoen Araudia betetzeko.

Kudeaketa langileen lanpostuak eguneratzeko 
eta beharretara egokitzeko.

Kontingentzia planak % 100ean aurrera 
eramateko, pandemiak dirauen bitartean.

Kalitatezko zerbitzua ematen jarraitzeko.

STEILAS hezkuntza sindikatuak Haurreskolak Partzuergo doako, publiko eta unibertsala 
ezartzeko eta lehenesteko politika publikoak aurrera eramatea eskatzen dio Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailari. Horretarako, exijitzen diogu Haurreskolak Partzuergoko aurrekontua 
handitzea, diru-laguntza publikoen gainean hausnartzea eta hezkuntza sailean integrazioa 
bultzatzea.

Horrelako neurririk jaso ezean, zoritxarrez, Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza Saila beste interes 
batzuk babesten ari direla pentsatuko dugu: interes pribatuen alde egoera bere horretan 
mantentzea eta dagoeneko klasista den hezkuntza sistema segregatzailea sendotzea. 



2012
Espainiako lan erreforma.

2013
Lan Hitzarmena iraungita egon arren, 
ultraktibitatea sinatu zen. Ondorioz, horren 
eragina denboran mantendu ahal izan zen.

2012ra bitartean:
haurreskolen kopuruak, ikaspostuak eta hezitzaile 
kopuruak gora egin zuten etengabe eta nabarmen.

700 hezitzaile 
baino gehiago 
egonkortu ziren.

Eusko Jaurlaritzak eta Hezkuntza Sailak sindikatuekin eta eragile 
sozialekin Haurreskolak Partzuergoaren eta Haur Hezkuntzako lehenengo 
zikloaren azterketa egitea 0-2 hezkuntza etapa publikoaren etorkizuna 
bermatuko duen bideari ekiteko.

Haur Hezkuntzako lehen zikloa osotasunean dohainik eskaintzea. 
Haurreskolak Partzuergoko kudeaketa eredu gerentziala desagertzea
eta Hezkuntza Sailak kudeaketa zuzena egitea.

Haur Hezkuntzako lehenengo zikloaren metodologia bateratzea 
Haurreskolak eta 2 urteko gelak elkarlanean aritzea.

Haurreskolak Partzuergoa eskola mapan sartzea eta hezkuntza 
publikoan eskola ibilbide integrala sortzea.

2003
0-2 urte bitarteko haurren hezkuntza 
publikoko haurreskolak bultzatzeko eta 
herrietako zerbitzuak garatzeko sortu zen.

2008
1. LEPa

2009
2. LEPa

2017-2018
Hezkuntza Publiko ez unibertsitarioan azken 
urteetako mobilizazio garrantzitsuenak.

2018
18.000 € baino guxiagoko diru sarrerak 
dituzten familiek zerbitzua doakoa izatea 
adostu zen.
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Etorkizuna zalantzan dagoela ikusita, 
STEILAS sindikatutik zer proposatzen dugu?



2020
Maite Larrañagaren jubilazioak, Zorione 
Etxezarragaren izendapenak eta COVID-19ak 
Haurreskolak Partzuergoaren egoera larria 
areagotu dute.

2019ra bitartean:
Enpresak hezitzaile egonkorren kopurua mantendu zuen (1051 langile izan arte: 
721 finko eta 330 LEP arteko). Hortik aurrera, kopuru hau jaisten joan da 
(20 lanpostu urtero, batez beste). 

Haurreskolak Partzuergoaren 
orain arteko ibilbidea eta... etorkizuna?

Faktore ezberdinak direla eta, Haurreskolak Partzuergoaren egoerak 
eta kudeaketak okerrera egin du azken urteotan:

#  EAEn urtez urte ematen den jaiotza tasaren jaitsiera.

#  Egin dituztenean, matrikulazio kanpaina eskasak.

#  Gurasotasun baimenaren zabalpenak 0-1 adin tarteko haurren matrikularen 
jaitsiera eragin du. Familia asko urte batez bakarrik egoten dira 
haurreskoletan.

#  0-3 eskola pribatuen finantziazio publikoa: haurreskola sare publikoan plazen 
% 55a hutsik dagoen bitartean, sare pribatuan okupatuta dagoen plaza 
bakoitzaren kostuaren % 60a diru publikoarekin ordaintzen ari gara.

#  Eskola mapatik kanpo jarraitzen dugu: integrazio eza.

2019
Gurasotasun baimenaren aldaketa progresiboa 
hitzartu zen (aitatasuna). 0-1 adin tarteko haurren 
matrikulazio jaitsiera nabarmena eragin zuen.

2021?
ETORKIZUNA?
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HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO 
 GREBAK

Langileen lan-baldintzez gain, 
Haurreskolak Partzuergoaren proiektua  
bera kolokan dago, eta ezin dugu onartu.

Langile, familia eta udalen  
babes handia izan dute  
greba horiek.

Zuen laguntzarekin batera,  
Haurreskolak Partzuergoaren  
etorkizunaren defentsan  
lanean jarraituko dugu.

Batu borrokara!
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a!Ez da ezer berria, harritu ere ez 
gaitu egiten, baina kezkagarria da 
nola, 2020/2021 ikasturteko lehen 
hiruhileko osoan zehar, Kristau Es-
kolak, AICE-IZEAk eta gainerako 
patronalek tematuta jarraitu duten 
hi tzarmenean jasotako eta sinatu-
tako akordioen zenbait eduki beren 
gain ez hartzeko. Bereziki, birkoka-
tzeko eskubidea eta lanbide-hezike-
tako erregularizazioa dira gairik ko-
rapilatsuenak. Ezerk okerrera egin 
ezin zuela uste genuenean, patro-
nalen azken burutazioa izan da hi-
tzarmena EHAAn argitaratzeko bal-
dintza gisa 0-3 ziklorako eta Lanbide 
Heziketarako tutore tza-plusa berriz 
negoziatzea, Lan Sailak boronda-
tezko eszeden tziari buruz egindako 
zuzenketa- errekerimendua baliatuz.

Iazko uztailaren 17an hitzarmena 
sinatu genuen birkokapen araudia 
garatu gabe. Bertan, beranduenez 
2021eko abenduaren lehen aste-
rako prest izateko eta iazko ikastur-
teko soberakin guztiak birkokatzeko 
konpromisoa jasotzen zen. Halaber, 
IV d) eranskinean jasotzen da 2020-
2021 ikasturterako Lanbide Hezi-
ketaren erregulazioa adostuta eta 
martxan egon behar dela.

Birkokatzeari dagokionez, zorionez, 
uztailean eta irailean, lehen prozesu 
honetan, pertsona gutxi birkolokatu 
behar izan ziren, eta lanpostu hu-
tsak nahiko erraz esleitu ahal izan 
ziren. Hala ere, eta birkokatzeak 
ugaritu zitezkeela ikusita, agerian 
geratu zen prosezua sistematizatze-
ko, ziurtasunak emateko, azpijokoak 
saihesteko, epeak ezar tzeko eta for-
matu ofizialak sortzeko birkokapen 
araudi baten premia larria. Araudi 
horrek birkokatzeko prozesua 
arautu behar du, baina inolaz ere 
ez du ekarriko adostutako irizpi-
deak berriz negoziatzea edo bes-
te batzuk sartzea, orain Kristau 
Eskolak eta gainerako patronalek 
nahi duten bezala.

Urrian lehenengo bilerak izan geni-
tuen, baina patronalek hitzarmenean 
adostutako eta sinatutako edukiak al-
datzeko ahalegina egiaztatu besterik 
ezin izan dugu egin. Uztailean ozto-
po handiak jarri zituzten: lanpostuen 
profila aldatzen, bi urtetik gorako 

antzinatasuneko langileekin iriz pide 
objek tiboak ez aplikatzen eta lanpos-
tu hutsak Birkokatze Batzordeari es-
leitzeko gaitasuna kentzen saiatu zen 
Kristau Eskola. Orain, Kristau Eskola 
haratago joan da, eta beste batzuk 
gehitu nahi ditu: lanpostua galtzen 
duen langilea zehazteko irizpideak 
aldatu nahi izan ditu, birkokatzeko 
eskubidea 2021eko abuztuaren 31ra 
arte mugatu nahi izan du, eta bir-
kokatzeko eskubidea kendu nahi izan 
die hainbat langileri: AZPri, HLEri, 
Haur Hezkuntzako lehen ziklokoei, 
kontratu partzialeko behin-betikoei 
edo kalte-ordaina kobratzen dutenei, 
besteak beste. Azken batean, bir-
kokatzea ahalik eta gehien murriz-
tu nahi du, ia-ia horren aplikazioa 
deuseztatu arte,  baina Hezkuntza 
Sailak betebehar horri lotuta ema-
ten dituen diru-laguntzei eutsiz.

STEILASek eskatuta, Hezkuntza 
Sailarekin sinatutako Akordioak ja-
sotzen duen Jarraipen Batzordean bi 
aldiz bildu gara Hezkuntza Saila, pa-
tronalak eta sindikatuok. Bi bilera ho-
rietan, Hezkuntza Sailak ere argi utzi 
zien patronalei birkokatze-prozesuan 
sinatutako baldintza objektiboak 
bete behar direla, beraz, sindikatu-
okin adostu beharreko birkokapen 
araudiak hala islatu behar du.

Lanbide Heziketari dagokionez, 
negoziazioa ez da hasi ere egin 
Kristau Eskolak uko egin baitie gai 
hori lantzeko sindikatuok egindako 
bilera- proposamen guztiei. Beste 
behin ere, hitzarmenean adostutako 
konpromisoak ez dituzte betetzen.

Ogi gogorrari, hagin zorrotza!

No es nada nuevo, ni siquiera nos llega a sorprender, pero es alarmante 
como KRISTAU ESKOLA y AICE-IZEA han estado empeñadas todo el 
primer trimestre del curso 2020/2021 en no querer asumir compromisos 
de los acuerdos firmados e incluidos en el convenio, esto es, el derecho 
a la recolocación y la regularización de la formación profesional. Es más, 
cuando pensábamos que ya nada podía empeorar, su última ocurrencia 
ha sido condicionar la publicación del convenio en el BOPV 
a rene gociar el plus de tutoría para 0-3 y Formación Profesional. Siguen 
dila tando sus obligaciones en el tiempo y han desperdiciado el primer 
tri mes tre para avanzar. STEILAS no va a dar por buenas más dilaciones 
des proporcionadas y tenemos claro que, antes de acabar este curso, pon-
dremos los recursos a nuestro alcance que sean necesarios, incluidas la vía 
de la movilización y la judicial, para que se avance en estas materias de 
manera inmediata. Sin olvidar que, además,

¡Toca negociar las tablas salariales para 2021!
¡Toca apretar los dientes!

Hori gutxi balitz, patronalek aben-
duaren 22an uko egin zioten aurre-
ko negoziazio-mahaiaren akta sina-
tzeari. Bertan, Eusko Jaurlaritzako 
Lan Sailak eskatutako 49. eta 50. 
artikuluen zuzenketa jasotzen zen 
(borondatezko eszedentzia arau-
tzen dutenak) eta, horrela, xantaia 
gisa blokeatu egin nahi dute hitzar-
menaren argitalpena baldin eta 0-3 
zikloan eta Lanbide Heziketan tuto-
retza-osagarriari bu ruz adostu eta 
sinatutakoa berriro negoziatzen ez 
badugu. Osagarri hori kendu nahi 
diete langileei, figura hori ez dela 
maila horietan gertatzen argudia-
tuz. Ezin daitezke zitalagoak izan!

Onartezina da hitzarmena argita-
ratuta ez egotea! Onartezina da 
birkokatzeko araudia adostuta eta 
aplikatzen ez egotea! Onartezina 
da Lanbide Heziketak erregulariza-
ziorik gabe jarraitzea!

Kristau Eskolak eta AICE-IZEAk 
pasa den uztailan sinatutako hi tzar-
meneko hainbat eduki atzera tzen ja-
rraitzen dute, hiruhileko osoa alferrik 
galdu dute, are gehiago, hitzarmena 
bera kolokan jarri nahi dute. Langi-
leekiko errespetu falta larria da eta 
STEILASek ez du neurriz kanpoko 
atzerapen gehiago ontzat emango. 
Argi daukagu, ikasturte hau bukatu 
baino lehen, gure esku dauden be-
harrezko baliabide guztiak erabiliko 
ditugula gai horietan berehala aurre-
ra egin dadin, mobilizazioak eta bide 
judiziala barne. Gainera, 2021erako 
soldata-taulak negoziatu behar ditu-
gu! Ogi gogorrari, hagin zorrotza! 
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Cómo entender una nómina

Salario base: salario mensual establecido en 
el convenio para cada puesto. En nuestros con-
venios se distribuye en 14 pagas. La suma de 
todas es el salario base anual.

Antigüedad: En nuestros convenios hay una 
cantidad o complemento por cada tres años 
de antigüedad.

Salario bruto: Es la suma del salario base, el 
complemento de antigüedad o trienios y cual-
quier otro complemento por cargo, por dietas 
o voluntario que esté pagando la empresa.

Retenciones: Cantidades que se restan del sa-
lario bruto en concepto de cotización a la se-
guridad social e I.R.P.F.

Salario neto: Es la cantidad que queda del 
salario bruto, una vez que se han restado las 
retenciones.

EMPRESA TRABAJADOR
DOMICILIO NIF Nº S.S.
CIF CATEGORÍA ANTIGÜEDAD Fecha de contrato
CCC Gº. COTIZACIÓN 1 en el caso de los licenciados y 2 diplomados

Periodo liquidación Nº días 30 días por mes
I. DEVENGOS

1. Percepciones salariales
Salario base Salario/mes establecido en tablas de convenio
ANTIGÜEDAD Hasta 3 años de antigüedad no se cobra
Complementos salariales Otros complementos que paguen en el centro

A. TOTAL DEVENGADO O BRUTO Salario+antigüedad+complementos

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S. y recaudación conjunta

Porcentaje
Contingencias comunes 4,70%

Estos porcentajes se aplican sobre 
la base de cotización (ver abajo)

Desempleo 1,55%
Formación Profesional 0,10%
TOTAL APORTACIONES La suma de los 3

2. IRPF Es un % determinado por la tabla oficial de retenciones y se aplica 
sobre el total bruto

B. TOTAL A DEDUCIR Seguridad social + IRPF
NETO O LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) Bruto (A) - Deducciones (B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibí

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual Es el total devengado o bruto
Prorrata pagas extras Es la suma de las 2 pagas/ 12

TOTAL El bruto+la prorrata=Base cotización
En la paga extra de navidad y junio no se retiene seguridad social, sólo IRPF

Base de cotización: Sirve para calcular las retencio-
nes a la seguridad social y es la cantidad que utiliza 
la administración para el cálculo de pensiones, pres-
taciones por maternidad o paternidad, prestaciones 
por desempleo o invalidez, etc. Se calcula sumando 
el salario bruto mensual y la prorrata de las dos pagas 
extras. Esta prorrata es en realidad un sexto del sala-
rio bruto mensual.

Paga extra: En nuestro convenio tenemos dos pagas 
extras, una por cada 6 meses, es decir, una en junio 
y otra en diciembre. Si no hemos llegado a trabajar 6 
meses en la empresa, nos corresponde la parte pro-
porcional de la paga (un sexto de paga por cada mes). 
Esta paga extra tendrá un salario bruto similar a cual-
quier otra, pero tendrá un salario neto algo mayor, ya 
que sólo se le aplica la retención del I.R.P.F. Esto es 
así, porque la retención de la seguridad social que 
corresponde a cada paga se ha ido realizando mes a 
mes a través de la prorrata antes mencionada. 

Algunos conceptos básicos de la nómina

Un modelo de nómina
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Kasuko protagonista den langileak alaba bat izan 
zuen 2019ko ekainean, guraso bakarreko familia 
bat osatuz. Amatasun-baimena hartu ondoren (gaur 
egun, adingabea jaio eta zaintzeko baimena esaten 
zaio), Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari bes-
te gurasoaren baimenaren 8 aste gehiago eskatu ziz-
kion, eta baimen hori ukatu egin zitzaion.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 
ezespen hori baietsi du, adingabearen babesean oi-
narrituta; izan ere, ukatutako adingabearen arreta 
(guraso bakarreko familiakoa), zaintza eta garapena, 
nabarmen murriztuko dira antzeko egoeran dauden 
eta bi gurasoko familia-ereduan dauden adingabe-
ekin alderatuta.

Epaian bertan aipatzen da guraso bakarreko familiak 
eta emakumeak, zeharka, diskriminatu egongo lirate-
keela 8 asteko prestazio gehigarri hori aitortu ezean, 
Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluko berdinta-
sun-printzipioaren porrota dela ulertuta.

Fiskaltzak helegitea aurkeztu du, baina ez da ohikoa. 

2020ko azken hiruhilekoan, STEILASek 
hauteskunde sindikaletako prozesuetan 
parte hartu du Bizkaiko Gizarte Ekime-
neko hainbat zentrotan, eta emaitza 
onak lortu ditu.

ASBIBE ikastetxean, Derion dagoen 
hezkuntza bereziko zentro batean, 
denbora bat zeramaten ordezkaritza 
sindikalik gabe. Hauteskundeak sus-
tatzea lortu dugu eta ordezkari guztiak 
STEILASekoak dira.

Bestalde, Santurtziko Santa María Hijas 
de la Cruz zentroan lehen aldiz aurkez-
tu gara eta bi ordezkari lortu ditugu 
enpresa-batzordean. Bozketan enpre-
sako langileen ia %100ak parte hartu 
zuen.

Azkenik, Askartza Clareten, Euskadiko 
zentrorik handienetako batean, berriro 
irabazi genuen hauteskundeetan. Lau 
sindikaturen hautagaitzak aurkezten 
diren enpresa bat izan arren, gainerako 
sindikatuak bikoizten ditugu ordezka-
ritzan. Horrek adierazten digu lan ona 
egin dugula azken lau urteotan.

Zorionak hautagaitzetan parte hartu 
duten guztiei eta eskerrik asko botoa 
eman diguzuenoi. Horiek guztiak ziur 
egon daitezke STEILASek indarrean 
dagoen hitzarmeneko bal dintzak be-
tetzea eskatuko duela eta datozen lau 
urteetan langileen lan-baldintzak ho-
betzeko borrokan arituko dela. 

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotzen 
edo adoptatzen diren gurasoen jaiotza-
gatiko baimenak 16 astekoak izango dira.

Lehenengo 6 asteak nahitaezkoak, etenik 
gabeak eta lanaldi osokoak dira, ebazpen 
judizialaren edo administrazio-erabakiaren 
jaiotza-dataren ondo-ondoan.

Gainerako 10 asteak, astero, metatuta 
edo etenda, ebazpen judiziala edo era-
baki administratiboa eman eta hurrengo 
12 hilabeteen barruan. 
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Bi gurasoen jaiotzagatiko 
baimena 16 astekoa da jada

Hauteskunde sindikalak 
gizarte-ekimeneko
zentroetan

Hauteskunde sindikalak gizarte-ekimeneko zentroetan

Bi gurasoen jaiotzagatiko Baimena 16 astekoa da jada

Guraso bakarreko familiek beste 
gurasoaren jaiotzagatiko baimena 
(nahitaez hartu behar ez duten 
asteez) gozatzearen aldeko epaia

Guraso bakarreko familiek beste Gurasoaren jaiotzaGatiko baimena 
(nahitaez hartu behar ez duten asteez) Gozatzearen aldeko epaia
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2010 urtean Nafarroako aurrekontuetan hezkuntza-
rako partidak % 14,97ko pisua zuen. Gaur egun, zifra 
hori % 16,85ekoa da soilik, beraz, hamarkada batean 
hezkuntzara BPGren % 3,66 bideratzetik egungo au-
rrekontuetan % 3,9 bideratzera baino ez da heldu.

Hazkunde hori hezkuntza publikoaren aldeko apustu 
bezala uler daiteke, baina kontuan izan behar dugu or-
dutik KPIa % 12,3 eta ikasle kopurua % 10,11 hazi direla.

Zenbakiokin eskutan, esan dezakegu azken 10 urte etan 
Nafarroan hezkuntzan egindako inbertsioa, igotzetik 
urrun, % 1 jaitsi egin dela.

Gobernu honek bere inbestidura kideekin konprome-
titu bezala hezkuntzarako BPGren % 5era iritsi nahi 

duela badio ere, hezkuntzarako partidaren 
pisua % 0,25 baino ez da handi-
tu, behin eta berriz aurrekontu 
hauek sozialak direla errepika-
tzen diguten arren.

2021ean 821 milioi euro bidera-
tuko dira Nafarroako Hezkuntza-
ra. 2020arekin alderatuta, 63 mi-
lioi euro gehiago, horietatik 26,7 
milioi COVID-19arengatik egitu-
razkoak ez diren partidak dira eta 
36,7 milioi Nafarroako Hezkun-
tzako aurrekontu orokorretan 
izandako igoera “arruntari” da-

HAUEK EZ DIRA NAFARROAKO HEZKUNTZA 
PUBLIKOAK BEHAR DITUEN AURREKONTUAK

gozkio. Argi dago zenbateko horiek ez direla izanen 
hezkuntza publikoaren funtsezko aldaketaren giltza.

Badira bi urte sindikatu guztiok alderdi politikoei eta 
Parlamentuko Hezkuntza Batzordeari Hezkuntza Pu-
blikoaren Finantziazio Lege baten proposamena aur-
keztu geniela, horren bidez beti BPGren % 6 bide-
ratuko zaiola bermatzeko, UNESCOk aholkatutakoari 
jarraiki. Modu honetan, hezkuntza publikoa ez litza-
teke gorabehera ekonomikoen ezta txandakako 
gobernuaren politiken mende egongo. Nafarroan 
eskatzen dugun hezkuntzarako BPGren % 6 inberti-
tzeko 1.100 milioi euro baino gehiago beharko lirate-
ke; beraz, 300 milioi euroko ahalegina da falta dena.

Azken urteetako aurrekontu hobekuntza apurrekin, 
soldaten izoztea desblokeatzea, ratioak jaistea, zuze-
neko irakaskuntza-orduak murriztea, kontratatuek 
gradua edo uda kobratzea edo ordezkapenak azkar-
tzea lortu da.

Gure eskolentzat pandemiaren osteko ibilbide-orria 
eskola-eremu bereko ikastetxe publikoak handi tzen 
diren bitartean, ikastetxe pri batuei finantzaketa 
publikoa pro gresiboki jaistea izan behar da, beste 
herrialde batzu etan egin den bezala, behingoz alde 
ba tera utziz duela 30 urtetik hona batzuen nahierara 
sortutako eta bukaerarik gabeko soka bihurtu den 
hezkuntza itundua. 
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Eva Ferreira
UPV/EHUko errektore berria
Nekane Balluerka ordezkatuko du karguan, eta 1980an UPV/EHU sortu 
zenetik kargu horretara iritsiko den bigarren emakumea izango da.

izar gisa garatzea) eta kudeaketa-
ren desburokratizazioa izan ezik.

Eva Ferreirak eta bere taldeak 
sektore guztietan emandako 
botoen gehiengoa lortu zuten 
(emandako botoen % 66,4a be-
raien aldekoa izan zen).

Etsigarria da unibertsitate-politi-
karen ildo nagusiak eztabaida pu-
blikotik kanpo geratu izana. Izan 
ere, Eusko Jaurlaritzaren gidale-
rroek definitzen duten joko ere-
mua unibertsitateen arteko lehia-
rena da (bai ikerketan eta baita 
irakaskuntzan ere); UPV/EHU eta-
hainbat Zentro eta Unibertsitate 
pribatuen artean, alegia. Bitxia 
bada ere, azkeneko zentro horiek 
funts publikoekin ezartzea eta 
zabaltzea sustatzen ari dira agin-
tariak, UPV/EHUren finantzaketa 
eta garapena mugatu egiten den 
bitartean.

STEILASen ustez, unibertsitate- 
komunitate osoak Errektorea au-
ke ratzea eta unibertsitatearen 
ku deaketan parte-hartzea babes-
tu beharreko balioak dira, beste 
zuzendaritza-eredu gerentzial po-
si ble batzuen kontrako alternatiba 
gisa. Baina, horretarako, ordezka-
ritza-ehunekoak unibertsi tatearen 
benetako osaerara ho beto egoki-
tu beharko dira, eta lan gileak eta 
ikasleak erabaki etan parte har de-
zaten laguntzen duen hauteskun-
de sistema sustatu beharko da.

STEILASeko kideok UPV/EHUko 
gobernu-organo batzuetan parte 
hartzen dugu, eta, urte hau etan, 
UPV/EHU euskal gizarteari zuzen-
dutako zerbitzu publikoen bai-
tako unibertsitate erreferente gisa 

garatzeko eta hobetzeko politika 
guz tiak babestu ditugu. Baita 
bertako langileen lan- baldintzen 
ho bekuntzarako politika guztiak 
defendatu ere. Era berean, pro-
posamen pribatizatzaile eta eli-
tistak edo langileentzako neurri 
kaltegarriak ere salatu ditugu, eta 
horien aurka borrokan jarraituko 
dugu etor kizunean ere. 

Errektorea sufragio unibertsal 
haz tatuaren bidez aukeratzen da, 
hau da, langile eta ikasle guztiek 
dute botoa emateko eskubidea. 
Hala ere, estamentu bakoitzaren 
bo toaren pisua ez da proportzio-
nala, ezta gutxiago ere: irakasle 
iraunkorren botoa lehenesten 
du (% 63,75), ez iraunkorrena (% 
2,09), AZPena (% 12,08) eta ikas-
leenaren (% 22,08) gainetik, na-
hiz eta haztapenak zerikusi gutxi 
duen sektore bakoitzak unibertsi-
tateko erroldan duen pisu erlati-
boarekin (% 4,75, % 6,78, % 3,93 
eta % 84,54, hurrenez hurren).

Parte-hartzea oso txikia izan da 
berriz ere, batez ere gutxien hazta-
tutako sektoreetan (erroldaren % 
7,7ak baino ez du bozkatu). Batez 
ere gutxien haztatutako sektore-
etan. Irakasle eta ikerlari iraunko-
rren sektorean soilik izan zen % 
50etik gorakoa (% 66,4 irakasle 
eta ikertzaile doktoreen artean, % 
50,8 irakasle ez-doktoreen artean); 
“beste irakasle-ikertzaileen” sek-
torean, berriz, % 19,6koa izan zen, 
eta AZPn, % 39koa; 40.819 ikas-
leen artean, 857k soilik eman zu-
ten botoa (% 0,2ak).

Beste behin ere, laugarren aldiz, 
hautagaitza bakarra izan da. Ho-
rrek ez du erraztu unibertsitate 
publikoaren inguruko ideiak eta 
proiektuak kontrastatzea, eta ez-
tabaida kudeaketa hutsera muga-
tu du, ia.

Eva Ferreiraren hauteskunde-pro-
posamenak (funtsean, kontinuis-
ta), ez dakar berrikuntza handirik, 
unibertsitate publikoaren nazioar-
tekotzearen aldeko apustu bat 
(ENLIGHT partzuergoa proiektu 
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Euskal Herriko Mundu Martxak aurtengo ekintzaren bitartez, trans-
nazionalak, mugak eta migrazio-politikak ikusgarri egin eta salatu 
nahi ditu. Sistema arrazista, kolonial, kapitalista eta heteropatriarkalak 
Hegoalde globalean emakumeen gorputzak eta bizitzak zapaltzen 
ditu Iparralde globaleko ekonomien eta biztanleen mesedetan. Ho-
nela, Europaren ongizatea zein pribilegioren gainean bermatzen den 
identifikatu eta logika horretan guk zer erantzukizun eta ardura du-
gun ere hausnartzera gonbidatzen gaituzte webgunean 3 hizkuntze-
tan eskuragarri dituzuen txosten, gida eta infografien bitartez.

Martxoaren 6ko ekitaldia ez da kaleko ekintza soil bat, baizik eta 
aldez aurretik txostena kolektiboki nahiz indibidualki landu ondoren 
sistema arrazistan arrakalak sortzeko dugun ardura politikoa plaza-
ratu nahi duen topagunea. Ekintzako hiru ardatz nagusien hausnar-
keta osatzeko dosier, infografia eta gidarekin batera doako hiru for-
makuntza saio ere proposatzen dituzte:

Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxak pandemia testuin-
guruan bere izaera eta izanari eusteko, herriz-herriko partaidetza 
sustatu nahi du; horregatik, herri eta hirietan hausnarketa egin hei-
nean edo horren amaieran, Euskal Herriko txoko desberdinetan di-
seinatutako ekintzak sareetan partekatzera gonbidatu nahi zaituzte 
@euskalherrikoemakumeenmartxa etiketa eta #ZubiGuztienGai 
netik #MugarikEz #TransnazionalikEz #VEkintza #VAcción #VAc 
tion... traolak erabilita.

Bestalde, herrietako hausnarketaren fruitu diren 
esaldiak zapi erraldoietan idaztera animatzen zai-
tuzte (2’5 m x 1’5 m-ko laukizuzena). Zapiok 20tik 
27rako astean jasoko dira eta Iruneko ekitaldian 
jasoko dira, eta talde dinamizatzaileak zuen herri 
edo eskualdean zapiak jaso ditzan inprimaki hau 
bete ezazue.

STEILASeko Idazkaritza Feministatik prozesu honetan parte har-
tzera gonbidatu nahi zaituztegu, oso interesgarri eta ezinbesteko-
tzat jotzen baitugu. Atzerritarren Legeak eta bestelako mekanismo 
arrazistek sakontzen dituzten bereizkeria, eskubidegabetze eta in-
darkerien aurrean premiazkoa da gure borroka feminista ikuspegi 
intersekzionaletik bideratzea. Gaur egungo errealitatea ulertzeko, 
eztabaidatzeko eta gure pribilegioak berrikusteko garaia da. Pertso-
na migratu eta arrazializatuen borroka espazioaz eta ahotsaz modu 
bidegabean jabetu gabe, sistema arrazista eta kolonialean arrakalak 
zabaltzera animatzen zaituztegu. 

Informazio guztia ondorengo loturan aurkitu dezakezue:

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/v-nazioarteko-ekintza/

Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxaren 
V. Nazioarteko Ekintza
Urriaren 17an Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxak bere Nazioarteko 
V. ekintzari hasiera eman zion zubi guztien gainetik   Mugarik ez! • Transnazionalik ez! 
lelopean. Honako ekintzari martxoaren 6an bukaera emango zaio Irunen 
gauzatuko den ekitaldian.

Irudi Egileak: Txakur Gorria EHEMMrentzat.

Transnazionalik ez!

zubi guztien 
gainetik

Mugarik ez! 
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Harrezkero, berarekin egoteko aukera dudan guz-
tietan, galdetzen diot: badakizu zertara nahi dudan 
jolastu? “Zertara, tio?”, hark. Zure panpinen etxe-
txoarekin! Ilobak 2 urte t´erdi ditu, nik 38.

Baina badut beste iloba bat ere. Hari urrutitik gida-
tutako kotxe bat ekarri zioten. Hau nagusitxoagoa 
da (4 urte beteko ditu laister). Etxetxoarekin ere gus-
tora jolastuko zela ziur nago, baina Olentzerok eta 
Mari Domingik erabaki zuten bere partez, eta kotxe-
txoa zegoen kutxa barruan.

Etxetxoa eta panpinak alde batetik eta kotxea bes-
tetik. Naturala omen da. Ez ditut aipatu neska edota 
mutil hitzak orain arte, baina beharrik ere ez dago, 
ezta? Naturala delako!

25 goizean nire iloba txikienari opari-papera kentzen 
laguntzen ari nintzaion bitartean emozioak nire ba-
rrua hartu zuen, bete-betean. Pieza bakoitza bere to-
kian ipintzen genuen bitartean, etxetxoak itxura hartu 
zuen. Ilobak berak baino ilusio handiagoarekin begi-
ratzen niola nik esango nuke. Barneko emozio horrek 
“Nik ere nahi dut bat!” esatera bultzatu ninduen.

Benetan ari nintzen. Nire barruko haurra zen etxetxo 
hura eskatzen eta desiatzen ari zena. Bere garaian 
izan ez zuena, eskatu ezin zuena. Haur bat nin-
tzenean jolastu ez nintzen lasaitasunarekin jolastu 
nahi dut orain ilobaren etxetxoarekin, beldur 
ez naizelako, nirea izango balitz bezala.

Egun hauetan, atzera begira ja-
rrita, txikitan arrebaren pan-
pinekin nola jolasten nintzen 
gogoratu dut. Ezkutuan eta 
bakarrik. Inork ikusten banin-
duen, gizarteak generoaren 
norma zurrunetik aldentzen 
denari ezarri ohi zion (dion, 
ez gaitezen engaina) zigo-
rra zetorkidan gainera irain 
bezala, barre algara bezala, 
bazterketa bezala.

Panpinen etxetxoa

Zeren, guztiz zergatik jakin gabe, zaren eta nahi 
duzun horretan zerbait ez dagoela ondo sinisten eta 
barneratzen duzu. Ulertu gabe ikusten nuen arre-
ba nire jostailuekin arazorik gabe nola jolasten zen, 
nahi izanez gero. Zigorrak beti alde berdinera jotzen 
zuen. Hain beste urte eta gero, badakit zergatik.

Bada, zuk? Zure inguruan haur txikiak al dituzu? Se-
me-alabak, ilobak, bilobak, lagunen haurrak... Gogo-
ratzen al dituzu azken Gabonetan egindako opariak? 
Eta, txikitan jaso zenituenak? Ziur nago baietz, go-
goan dituzula. Pentsatu edo hausnartu al duzu opari 
horiek zein irizpidiren arabera egin eta jaso dituzun? 
Zer esango zenuke orain?

Hausnarketarako tarteak oraindik ere beharrezkoa 
izaten jarraitzen du, hortaz. Gutako askori jolastu 
nahi genuen horrekin jolasteko ilusioa eta eskubi-
dea kendu ziguten txikiak ginenean. Ez hain txikiak 
ginenean ere bai, zergatik ez. Ez ditzagun akats ho-
riek errepikatu eta eman diezaiegun gaur egungo 
txiki eta gazteei ere nahi dutenarekin beldur gabe 
jolastu daitezen aukerarik zabalena. Guztiok esker-
tuko dugu. 

Iloba txikiari Olentzerok eta Mari Domingik oparitu 
zioten etxetxoarekin jolastu naiz gabon hauetan 
ahal izan dudan guztietan, inoiz baino gustorago 
eta lasaiago. Eta panpintxoekin. Hemen sukaldetxoa 
jarriko dugu, bai? Hemen, berriz, logela. Aspertu arte.
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Prekarietatea hiltzailea,
LAN ISTRIPU GEHIAGORIK EZ!

2020. urtean pandemiak lan-jardueraren moteltzea ekarri badu ere, prekarietatearen 
ondorioz hildako langile kopurua ez da eten. Guztira 66 pertsona hil dira 
Hego Euskal Herrian, eta ezin dugu ahaztu Joaquín Beltran oraindik desagertuta 
dagoela. Bestalde, iturri ofizialek ez dute lan gaixotasunen ondorioz zendu diren 
langile kopuru zehatza argitara eman, ezta ere lan esparruan koronabirusaren 
aurrean beharrezko babes neurriak ez hartzeagatik kutsatu eta hil den langile 
kopurua. Ikerketa guztien arabera, kopuru hori lan-istripuena baina altuagoa da.

Urrian Ana Atxotegi eibartarraren he-
riotzak hezkuntza sektorea astindu 
zuen eta egunero gure lanpostura 
iristeko ehunka kilometro egiten du-
gun langileon errealitaterik gordine-
na erakutsi zigun. Berriro ere hezkun-
tza administrazioari desplazamendu 
horiek ekiditeko lurralde eta eragin 
eremuen inguruko hausnarketaren be-
harra helarazi zitzaion. Egunero lane-
tik etxera bizirik itzultzeko eskubidea 
dugu!

Ikasturte hasieran behar beste babese-
rako materialik ez zuten ikastetxeetara 
itzuli behar izan ginen, langile faltaga-
tik irakasle guztien kezkei, zalantzei eta 
eskaerei erantzuteko gai ez zen lan pre-
bentziorako zerbitzuaren kolapsoaren 
lekuko izan ginen eta, orain, negu 
betean gaudela, koronabisuren pro-
tokoloa eta giro baldintza osasuntsuak 
bermatzeko zailtasunak izan dituzten 
hainbat ikastetxeetara itzuli gara.

STEILASek, euskal gehiengo sindi-
kalarekin bat eginda, prekarizazioa 
eta heriotza eragiten dituzten politi-
kekin bukatu eta bizitza erdigunean 
jarrita lan-baldintza duinak ezartzeko 
estrategiari ekin diezaiotela eskatzen 
die Nafarroako Foru Erkidegoko eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko aginta-
riei. Lan-hitzarmenak urratu eta gure 
osasuna eta bizitzak arriskuan jartzen 
dituzten patronalen gehiegikeriari mu-
gak jartzea hil ala biziko kontua da. 

Horretarako, honako neurriak proposatzen ditugu:

Enpresen gaineko kontrol handiagoa. 
Lantokietako osasun- eta prebentzio- 
neurrien jarraipen egokia egiteko, 
ezinbestekoa da Osalan/ISPLN 
eta Lan Ikuskaritzako plantillak handitzea.

Mutuen eta prebentzio-zerbitzuen 
publifikatzea, ez baitiote pandemiari 
erantzun eraginkorrik eman.

Kontrol- eta jarraipen-ekintza gehiago 
egitea, bereziki lan-istripuen eta lan- 
gaixotasunen iturri diren lan testuinguruetan.

Prebentzio-arloan zehapena jaso 
duten enpresekin kontratatzeko 
debekua ezartzea.

Hego Euskal Herriko enpresa 
guztietan arrisku psikosozialen 
ebaluazioak egiteko betebeharra 
ezartzea, pandemiak langileen baldintza 
psikosozialak are gehiago larriagotu baititu.
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2020a amaitu da, eta, urtero legez, gertatu-
takoaren balantzea egiteko unea da. COVID-19aren 
pandemiak eragindako salbuespen-egoera, haren 
kudeaketak eta haren ondorioek arreta gehiena be-
reganatzen badute ere, ezin dira alde batera utzi 
planetako bizitza gero eta zailagoa eta bidegabe-
agoa izatea eragiten duten beste inguruabar batzuk. 
Horietako bat, zalantzarik gabe, botere politikoaren 
eta belizismoaren inguruan sortutako negozio ilun 
guztiaren arteko aliantza da. Urte hasieara honetan, 
hain zuzen ere, Bakearen aldeko Delàs Zentroak, Es-
painiako Gobernuak 2021erako, osasun-krisi betean, 
21.623 milioi euroko (59 milioi euro eguneko) gastu 
militarra aurreikusi duela salatu du.

Euskal Herria ez da armagintzaren negoziotik kanpo 
geratzen, nazioarteko ospea duten erakunde antimili-
tarista askok (Greenpeace, Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
Setem Hego Haizea, Oxfam Intermon, Gasteizkoak, 
Emakumeok Gerraren Aurka, KEM-MOC) eusko la-
bela duten ehun enpresa baino gehiagok armagintza 
programetan parte hartu dutela salatu dute.

Hortaz, STEILASetik ezinbestekoa ikusten dugu 
egoera horri aurre egitea, eta gure esku dagoena 
egingo dugu, arma-negozioak irabaziak lortzen ja-
rrai ez dezan herrialdeak pobretzearen, zibilen he-
riotzak sortzearen eta planeta osoan zehar milioika 
pertsona lekualdatzera behartzearen kontura.

Joan den abenduaren 17an, UPV/EHUko Gobernu 
Kontseiluaren bileran, STEILASek ez zuen aukerarik 
galdu gure unibertsitatean errektore-taldeari balio 
etikoak zaindu behar zirela gogorarazteko. Asko dira 
irabazi-asmoko erakunde pribatuekin sinatzen ari di-
ren hitzarmenak; horietako bat Aernnova Arabako 
aeronautika enpresarekin sinatutakoa da. Korporazio 
honen negozioaren zati garrantzitsu bat, material be-
likoaren ekoizpena da, besteak beste, Eurofighter bo-
rroka hegazkinaren eta Tigre eraso helikopteroaren 
ekoizpen programan parte hartuz. Badakigu hitzar-
men honetan ez dela armagintzaz hitz egiten, baina 
armagintza konplexua da eta normalean enpresa 

En Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, 
STEILAS ha propuesto la creación 
de un Comité Ético que vele por los 
intereses globales y colectivos a la hora 
de firmar convenios con entidades 
privadas con ánimo de lucro. 
Entre los valores éticos a defender 
por la UPV/EHU debe estar el de no 
colaborar con las más de 100 empresas 
vascas que participan en programas 
de producción armamentística.

Armagintza UPV/EHUtik at
batek ez du armaren ekoizpen-prozesu osoan parte 
hartzen, neurri txiki batean besterik ez. Hala, arma- 
industriaren mugak lausoak izanik, hi tzarmen horiek 
arreta berezia eskatzen dutela uste dugu. Horregatik, 
STEILASek edozein irizpide etiko betetzen ez duten 
hitzarmenak sinatzea eragotziko duen Batzorde Etiko 
bat sortzea eskatu du, UPV/EHUren finantzaketak ez 
baitu inoiz interes kolektibo eta unibertsalaren gaine-
tik egon behar. Eten kolaborazioa armagintzarekin! 
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Elite neoliberal eta kapitalistak ezarritako produkzio 
eta kontsumo ereduaren norabidea aldatu ezean, 
kalte konponezinak ekarriko lituzketen hondamen-
diez ohartarazi gaituzte aspalditik eragile ekologis-
tek eta komunitate zientifikoak. Gurean, agurtu berri 
dugun urtean, Zaldibarko Zabortegiaren hondora-
tzearen lekuko izan gara; Zubietako erraustegiak 
isuritako amoniakoak Arkaitzerrekan eragindako 
triskantzarena eta, nola ez, gure egunerokoa erabat 
alienatu duen pandemiarena ere. Erantzule politi-
koek enpresengana desbideratzen dute beraien ar-
dura; alabaina, guk oso argi dugu hondamendi guzti 
horietan Eusko Jaurlaritzaren eredu pribatizatzailea 
ezinbesteko elementua izan dela. Halaber, euskal 
transnazionalek, diru-laguntza publikoak baliatuta, 
Hego globalean eragindako suntsiketen ondorioz 
jatorrizko herrietan eragindako desplazamendu be-
hartuak ere aipatzekoak dira. Krimen horiek ahaztea 
eta gure kartoizko normaltasun berriarekin jarraitzea 
arduragabekeria nabarmena litzateke, izan ere, ho-
rien ondorioak etorkizunean ere ezinbestean nozitu 
beharko ditugu bertako bizilagunek, baita Hegoal-
de globaleko herriek ere.

Larreko Mahaia 2019ko udazkenean eragile ekologistek eta sindikatuok larrialdi 
klimatikoaren arazo globalari tokian tokitik abiatuta erantzun bateratua emateko 
sortutako elkargunea da. Geroztik, Euskal Herriko beste lurraldeetako eragileak 
batu dira eta estrategia nazionala eraikitzeko bidean gara.

Inoiz baino agerikoagoa da benetako eraldaketa 
ekologikoa gauzatzeko premia; kapitalismoaren ma-
kineria hilgarriak, berriz, ez du eteteko asmorik, eta 
inposatutako eredu pribatizatzaileak zuriketa ber-
deen bitartez betiko politika biozidei eutsiko die. 
Guk bizitza eta ingurumenaren alde egiten duen 
benetako trantsizio ekologikoa exijituko diegu ardu-
radun politikoei, ez dugu zuriketa berde gehiagorik 
onartuko eta ondo saretutako euskal gizarte aktiboa 
borrokarako prest dagoela erakutsiko diegu.

Horregatik, urtarrilaren 30ean, nahiz aurreko edo on-
dorengo egunetan, zuen herri eta hirietan larrialdi 
ekologikoari lotutako salaketa eta aldarrikapen ekin-
tzak gauzatzera gonbidatu nahi zaituztegu: hitzaldiak, 
elkarretaratzeak, bizikleta-martxak, kostaldean edo 
ibaietan plastiko-bilketak, zuhaitzak landatzea, proie-
ktu erraldoiren batek mehatxatutako natur guneetan 
ibilaldiak... edo irudimena aske utzi eta zuen ekintza 
sortzea. “Globalean pentsatu eta lokalean ekin” leloa 
zuena egin ezazue eta gizarteratu ezazue gurean pla-
netari gertatzen ari zaiona. Beste garraio eredu, hon-
dakin kudeaketa, bioaniztasunaren zaintza, lurralde 
antolaketa eta ur saneamendua bultzatuko dituzten 
politika publikoak garatzeko unea iritsi da.

STEILASetik, urtarrilaren 26an, Ingurumen Hez-
kun tzaren Nazioarteko Egunean, eskoletan ALDA-
KETALDIArekin bat egin eta zuen eskoletan egin-
dako irudiak sareetan jarri edo gurekin partekatzera 
animatzen zaituztegu. 

ZALDIBAR GOGORATUZ, ONDO BIZI ETA BIZITZEN UZTEKO,

U30ALDAKETALDIA
PLANETA HEMEN HASTEN DELAKO

Aldaketa behar dugu.

Alda sistema!
Bat egin U30ean has daitekeen

ALDAKETALDIArekin.
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Gero eta larriagoa izango den krisialdi ener-
getikoari aurre egiteko, ez da nahikoa izan-
go energia berriztagarrien garapenarekin; 
energia eta materialen kon tsumo neurriga-
bearen desazkundea ezinbestekoa da.

Saldu nahi diguten trantsizio energetikoa, 
Green New Deal delakoa, gure bizimodu 
gero eta kon tsumitzaileagoa salbatuko 
duen eraldaketatzat aurkeztu nahi digu-
te, baina hori ezinezkoa da, gure planeta 
finitua baita. Egia da teknologiak aurrera 
egiten duela etengabe, baina teknologiak 
bakarrik edozein oztopo gainditu ahal due-
la pentsatzea mito hutsa da, tekno-baikor-
tasunaren mitoa. Bestetik, naturaltzat hartu 
dugu gero eta material kantitate eta mota 
gehiago erauzi ahal dugula, gure planetak 
mugarik izango ez balu bezala, azken men-
deetan sinestarazi diguten beste mito bat.

Energia berriztagarri askoren teknologiek naturan eskasak diren materialak behar dituzte (litioa, 
kobaltoa, lur arraroak...). Berriz errealitatearekin topo egiten dugu: infinitutzat jo nahi dugu mun-
dua, baina ez da halakoa. XX. mendean hainbat lehengaien gaina jo bagenuen (merkurioa, telu-
roa, talioa...), mende honetan energia iturri eta substantzia anitzena joko dugu (seguruenik pe-
trolioarena jo dugu jadanik). Gero eta substantzia kantitate handiagoak behar omen ditugu baina 
gero eta urriagoak izango dira.

Arazo ugari datozkigu eta energiaren alorrean, berriz-
tagarriek beraien oztopoak ere badituzte. Adibidez, hi-
drokarburoen potentzia ordezka tzea ez da beti posible 
(ez bada motorearen pisua ikaragarri handituta), hala nola 
traktore eta beste makineria astun batzuekin.

Trantsizio energetikoari bai esan behar zaio, baina sozialki 
justua den desazkunde batekin, eta ekosistemen babesa-
rekin batera badator bakarrik.

Aurre egin behar zaio baliabide fosil eta beste hainbat 
materialen murrizketari, klima aldaketari, bioaniztasuna-
ren galerari eta lurzoruaren eta uraren degradazioari. Ho-
rretarako, pentsaerak eta gizarte eta ekonomia sistemak 
aldatu behar dira, ez dago kapitalismo berderik. Eredu 
kulturalaren aldaketa ezinbesteko baldintza da.

Hezitzaile bezala tekno-baikortasun eta kontsumoaren 
hazkunde mugaezina mitoak gezurtatu behar ditugu. 
Pertsonok interdependienteak izateaz gain ekodepen-
dienteak baikara. 

La transición energética sólo será 
posible junto con el decrecimiento 
en el consumo, decrecimiento  
que ha de ser socialmente justo. 
Es necesario un cambio de modelo 
cultural (social, económico...).

Hay que luchar desde la educación 
contra la absurda creencia en el 
crecimiento ilimitado de consumo 
y contra el mito del tecnoptimismo 
(que cualquier reto puede solventarse 
exclusivamente gracias al desarrollo 
de las tecnologías).

Energia berriztagarriekin ez da nahikoa

Ikuspegi kapitalistarentzat pentsaezina den desazkundea 
gauzatu behar da ere.
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AHT Gelditu!, Berri Otxoak 
eta Kakitzat taldeetako kideek 
protesta egin zuten Eusko 
Jaurlaritzak Bilbon duen 
egoitzaren aurrean, 2021erako 
aurrekontuek “murrizketa 
sozialak” dakar tzatela salatzeko, 
“Obra faraonikoetan eta gastu 
militarrean ehunka milioi euro 
xahutzen diren bitartean”.

AHT GELDITU

2020ko abenduaren 19an dozenaka 
lagun bildu ziren Gasteizen gas esplora-
zioaren aurka. Berriztu! talde ekologistak 
deitutako protestaren helburua Eusko 
Jaurlaritzak Subilla- Gasteizen gasa dagoen 
aztertzeko egindako proposamenari aurre 
egitea zen, Armentia-2 izeneko putzuan, 
hain zuzen. Han bildutakoen kontsigna 
argia zen, energia-iturri fosilen erauzke-
tarekin lotutako beste negozio ilun batek 
aurrera egin dezan eragoztea, energia be-
rriztagarrien aldeko apustu argia eskatuz. 
3 egun geroago, Udalak bozketa egin eta 
proposatutako lurzatian gasarekin lotutako 
jarduerarik ez lizitatzea erabaki zuen. Hala 
eta guztiz ere, EAJk, proiektua babesten 
duen alderdi politiko bakarrak, Arantxa Ta-
pia sailburuaren bitartez, gas zundaketari 
ateak ixten ez dizkiotela ohartarazi zuen. 
Adi eta aurrean edukiko gaitu. 

Gasteizko Udalak ukatu 
egin du udalerrian gasa 
esploratzeko eskaera
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COVID-19k eragindako osasun-alarma-
ren ondoriozko krisiak are nabarmena-
go utzi ditu pobrezia-arazoak, eta beste 
batzuk agertu dira. Horrela, Euskadiko 
Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko azken Inkestako (PGDI 2018) da-
tuen arabera:

•  Emakumeak benetako pobrezia-kasuen 
% 55 ziren.

•  Emakumeak buru zituzten guraso 
bakarreko familiak pobreziaren 
% 30 ziren.

•  172.307 pertsona (biztanleriaren 
% 8) bizi ziren jada pobrezia-arriskuan 
(hilean 541,27 euro baino gutxiago 
ditu bizitzeko).

•  484.571 pertsona (biztanleriaren 
% 22,4) ongizaterik gabeko arrisku-
egoeran bizi ziren (hilean 811,90 euro 
baino gutxiagorekin bizi dira).

• 2.000 pertsona kalean bizi ziren.

Egungo krisi-egoerak adierazten du po-
brezia- eta desberdintasun-maila horiek 
2008ko krisiaren mailak handitu eta gain-
dituko dituztela. n
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Ekologistak Martxanek, Zaldibar Argituk eta 
San Lorenzoko Auzo Elkarteak hondamendia 
ikertzeko egindako eskaera onartu egin du 
Europako Parlamentuak.

Euskal Herrian hondamendi ekologikorik handiena 
gertatu zenetik 6 hilabete betetzear zeudela, Eko-
logistak Martxanek, Zaldibar Argituk eta San Loren-
tzoko Auzo Elkarteak Europako erakundeetara jotzea 
erabaki zuten Zaldibarko zabortegiaren luizia ikertze-
ko eskatzeko. Bost hilabete behar izan ditu Europako 
Parlamentuak erabakia hartzeko, baina, azkenean, 
Europako Batzordeak elkarteen eskaera onartu eta 
horren inguruko informazioa bilduko du. 

Pasa den abenduan milaka pertsona atera zi-
ren kalera Bilbo, Donostia eta Gasteizen, Eus-
kal Herriko Eskubide Sozialen Kartak egindako 
deialdiari erantzunez, Jaurlaritzari aurrekontu 
sozial, parte-hartzaile eta burujabeak eska-
tzeko. Azaroan Nafarroan mobilizatu ondoren, 
EAEn abiatutako dinamika mobilizatzailearen 
azken mugarria izan da, Jaurlaritzak EAEko 
aurrekontu- proiektua aurkeztu bezperatan.

Osasun krisiak sistemak ez duela funtziona-
tzen argi eta garbi utzi du, estrukturalak eta 
askotarikoak diren krisiak azeleratuz/bizkor-

Euskal Herriko eskubide sozialen karta
Aurrekontu sozial, parte-hartzaile eta burujabeak orain!

Argazkia: Ecuador Etxea

ZALDIBAR ARGITU
Europako Batzordea Zaldibarko zabortegiko luizia aztertuko du

tuz: zaintza krisia, lan harremanen krisia, 
garapen ereduaren krisia, babes sozialaren 
krisia… Horregatik, Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartak normalitate berria aldarrika-
tzen du, herritar guztion eskubideak ber-
matuko dituen eredu berri bat. Gobernuak 
osasun krisiari eran tzuteko hartzen ari diren 
neurrien oinarrian, funtzionatzen ez duen 
sistemaren esentzia dago. Beraz, aurretik 
zeuden gabeziak konpondu ez eta errepika-
tuko dira, larrialdi testuinguru honetan he-
rritarrak babes gabe utziz. 
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Sarek, Bake Bideak eta Bakegileek deituta 
euskal presoen aldeko protestak gauzatu ge-
nituen Euskal Herriko 239 hiritan, herritan eta 
auzotan, eta, horien atariko, ekitaldia egin 
zuen Sarek goizean Bilboko Euskalduna jaure-
gian. Hego Euskal Herriko alderdi politiko eta 
sindikatuetako ordezkaritza zabala elkartu zen.

Bidea Gara lelopean irten ginen kalera. Nor 
bere eran. Bakoitza bere ideiak soinean eta, 
norbere sentipen eta bizipenak altzoan, 
baina bide berberaren baitan. Etxerako, 
elkarbizitzarako eta bakerako bidea. 

Euskal herriak kapitalari planto!
Euskal eredu ekonomikoaren norabide 
aldaketa sakon baten alde
Hau ez da gure herriak jarraitu behar duen bidea, 
gure eredu ekonomikoaren norabide aldaketa 
sakon bat behar dugu. Euskal erakundeek, eta 
bereziki Euskal Autonomia Erkidegokoek, merka-
tuei, transnazionalei eta megaproiektuei ematen 
diete lehentasuna, europar funtsak jasotzeko es-
trategikotzat jo diren proiektuen zerrendak age-
rian uzten duen bezala. Gutxiengo baten mese-
detan eta gehiengoen kaltetan jokatzen duen 
eredu bat. Azken finean, langileak, autonomoak, 
baserritarrak, merkatariak, Enpresa Txiki eta Ertai-
nak, etab. alde batera uzten dituena, bizitzak pre-
karizatuz dihoazen bitartean krisiaren momentu 
kritiko honetan.

Hurrengo proposamenen bitartez laburbiltzen 
dugu norabide aldaketa:

1
 Aliantza publiko-komunitarioan 
oinarritutako trantsizio ekologiko 
eta digitala.

2
 Funtsezko zerbitzuen eta esparru 
estrategikoen izaera publikoa indartzea, 
zaintza ekonomia erdigunean jarriz.

3
 Ekonomiaren birlokalizazioa eta ETE, 
autonomo, tokiko merkatari, etxeko 
langile, baserritar eta ekonomia 
solidarioaren lehentasunezko sustapena.

4
 Enpresa handien jardueraren arautze 
sakona eta lan-, gizarte- zein ekologia- 
klausulen ezarpena.

5
 Pandemiari aurre egiteko ondo 
hornitutako osasun publiko baten 
defentsa, zientzia-erkidegoaren 
adostasun zabaletan oinarritutakoa.

6 Europar funtsen izaera neoliberalaren 
salaketa.

Argazkia: Ecuador Etxea

Bilbo Zaharreko, San Frantziskoko eta Zaba-
leko taldeen koordinakundeak, “Guztien-
tzako etxebizitza duina” eskatzen du. Bilboko 
auzoetako gero eta familia gehiago arrisku 
eta ahultasun egoeran uzten dituzte egungo 
politikek. Koordinakundeak salatu duenez, 
ohiko etxegabetzeak izan dira, eta Udalak 
bizileku-konponbideetan oso inplikazio txikia 
izan du egoera larrian dauden per tsonen au-
rrean (seme-alabak dituzten familiak, haurdun 
dauden amak, etab.). Udal etxebizitzen espa-
rruan, haurdun dagoen emakume baten etxe-
gabetzea saihesteko lanean ari gara. Halaber, 
udal etxebizitza politikek etxebizitza hutsak 
mantentzen dituzte eta etxegabetze horiek 
betikotzen dituzte. “Etxebizitza espekulazio 
objektu bat da, banku eta putre funtsen ira-
bazien mesedetan. Erakunde publikoek ez 
dituzte pertsonen eskubideak defendatzen 
eta ez dute etxebizitzaren politika publiko eta 
soziala defendatzen”, adierazi dute. 

Etxebizitza

Sare “izan bidea”

Argazkia: Ecuador Etxea
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Abortatzeko eskubidea guztiontzat ez den bitar-
tean, borroka feministak lana izango du aurretik. 
Norbait bere abortuaren bizipena kontatzeko bel-
dur den bitartean, gure arbasoen borrokaren parte 
bat bete gabe geratuko da. Biharko egunean kon-
tsultaren batean gure buruak zalantzan jartzen duen 
baten bat dagoen bitartean, antolatuta egon behar-
ko dugu. Abortua eskubide bat baino gehiago da. 

Eskubide guztiak guztiontzat edonon
2021 zoriontsu eta bidezkoa ere bai
Urte berriarekin batera, abenduaren 31n pertsona guztiak 
zoriondu nahi izan genituen, eta errefuxiatuen giza eskubi-
deak bete daitezela aldarrikatu genuen. Izan ere, 2020a 
eskubide zibilen urraketa sufritu zutenentzako urte gogo-
rra izan zen (bizitza, lana, osasuna, etab.).

Eta, zer da bizitza duina eta bidezkoa?
Bizitza duina eta bidezkoa bero jatea da.

Bizitza duina eta bidezkoa sabaia izatea da.

Bizitza duina eta bidezkoa osasun-Iaguntza jasotzea da.

Bizitza duina eta bidezkoa migratu ahal izatea eta ez 
migratzeko aukera izatea da.

Bizimodu duina eta bidezkoa erroldatu ahal izatea da.

Bizitza duina eta bidezkoa nire azalaren koloreagatik 
poliziak kalean ez geldiaraztea da.

Bizitza duina eta bidezkoa hezkuntza jaso eta aske 
hezi ahal izatea da.

Bizitza duina eta bidezkoa lana izatea da.

Bizitza duina eta bidezkoa gutxieneko diru-sarrera 
bermatua izatea da.

Ongi Etorri Errefuxiatuak taldeko kideok ez gara asper-
tuko garrasi egiteaz, ezta ere botere publikoei pertsona 
guztien BIZITZA DUINA ETA BIDEZKOA bermatu behar 
dutela exijitzeaz. 

Eskubide guztiak pertsona guztientzat!

Abenduaren 18an jendea kalera atera zen 
Euskal Herriko hainbat hiritan aski dela 
esateko. Nekatu gara egunero egunka-
ria ireki eta itsaso zein mugetan pertsona 
gehiago hil direla irakurtzeaz eta axola 
ez balitzaigu bezala jokatzeaz. Ez dugu 
nahi bere etxetik alde egiteko zorigai-
tza izan duenari gizatasuna ken tzen dio-
ten legeak aplikatzen dituen politikaririk 
nahi. Ezin ditugu onartu egunero giza 
eskubideak urratzen dituen Europa go-
torlekuaren politika ankerrak. Migratzeko 
bide legal eta seguruak irekitzeko garaia 
da. Gure artean bizi diren pertsonei arre-
ta administratiboa ukatzeko dinamikekin 
buka tzea exijitu behar dugu. Ez dugu 
segregazioa bultzatzen duen hezkuntza 
politika konplizerik finantzatu dadin bai-
menduko. Abenduak 18 zituen hartan 
kalera irten ginen, urteko egun guztiak 
Migranteen Nazioarteko Eguna izan dai-
tezen aho batez oihukatzeko. 

Argazkia: Ecuador Etxea
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Sahara
Hego Euskal Herriko sindikatuek elkar-
tasuna adierazi diote Mendebaldeko 
Saharako herriari «Marokoko indar ar-
matuek bi aldeek adostutako su-eten 
akordioa urratu» ostean, eta Rabati 
egotzi zioten Mendebaldeko Saharari 
«gerra berri bat» inposatzea. Halaber, 
bat egin genuen, Bilbon, Donostian eta 
Gasteizen egin ziren mobilizazioekin.

Adierazpenean, sindikatuek salatu zuten 
Marokok su-eten akordioa urratu zuela 
militarrak bidali zituenean protestan ari 
ziren sahararren kontra, eta, hori ikusi-
rik, argudiatu zuten Fronte Polisarioa 
«bidezko defentsan» aritu zela herritar 
zibilen bizi tzak babesteko. Sahararrek 
lau aste zeramatzaten protestan, NBE 
Nazio Batuen Erakundeari autodetermi-
nazio erreferenduma exijitzen. 

Zortzi urte igaro dira Sakine, Leyla eta Fidanen hil-
keta gertatu zela, urtarrilaren 9an, Paris erdialdean. 
Turkiako zerbitzu sekretuek gauzatu zuten estatu kri-
mena. Bertan batu ginen guztiok, kide horienganako 
maitasunak bultzatuta batu ginen, baita amorruak eta 
minak bultzatuta ere. Izan ere, emakume bat hiltzen 
duten bakoitzean nolabait denak hiltzen baikaituzte. 
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PALESTINA
Herri palestinarrak 70 urte baino gehiago darama-
tza Israelgo Estatuaren sorrera eta sionismoari aurre 
egiten.

Potentzia handien eta enpresa multinazionalen 
konplizitate eta laguntzarik gabe, erregimen hori 
ezingo litzateke mantendu eta herri palestinarraren 
eskubideen urraketak ere ez lirateke posible izango. 
Euskal Herrian beti egon da herri palestinarraren 
borrokarekiko hurbiltasuna eta elkartasuna. Halere, 
sionismoarekin konplizitatea erakusten dutenak ere 
asko dira bai erakunde, kultura, kirol, edo merkata-
ritza-mailan, CAF enpresaren kasuan bezala.

Kasu honek garrantzi berezia du guretzat; izan ere, 
Euskal Autonomia Erkidegoak akzioak ditu CAFen 
eta ziurtatu beharko luke diru publikoak, gure di-
ruak, ez duela Israel babestuko palestinarren lurrak 
legez kanpo okupatzen dituelako.

Argazkia: Ecuador Etxea

Orain, inoiz baino gehiago, Herri Palestinarraren al-
deko elkartasun jarrera argia eta eraginkorra hartzea 
ezinbestekoa da eta euskal erakunde eta eragileei, 
hala nola CAF enpresari, Israelen kolonizazioaren 
konplize izateari uzteko exijitu behar diogu. Pales-
tina ez baitago bakarrik eta sionismoaren konplize 
ez den Euskal Herria nahi dugu. Hori da historioaren 
alde zuzena. 

Argazkia: Ecuador Etxea
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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


