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Konpromiso zain oraindik
Indartsu hasi zuen bere agintaldia Bildarratz jaunak. Cristina Uriarteren agintaldia 
eta gero, bazirudien korapilatutako kontu ugarik irtenbidea izango zutela Jokin 
Bildaratzek gure hezkuntza sistemaren lema izanda. Baina lema okertzen hasi da, 
eta ez da norabide egokira bideratzen ari. Zuzen zihoan ziabogara, traineruan 
guztiok gindoazela. Baina traineru zena, trainerilla ari da bilakatzen eta gure 
hezkuntzak behar duen ziaboga gero eta urrutiago ikusten dugu, hitzez haratago, 
EAJ eta PSEren gobernuak ez baitute hezkuntza publikoaren alde egin.

Negoziazio kolektiboa da horren adierazle nagusia, baina ez bakarra. Urte 
osorako eta lan akordio berri batera heltzeko prozedurak eta egutegiak adostu 
genituen sindikatuok Hezkuntza Sailarekin. Onartu beharra dugu argi izpiren 
bat ere ikusi izan dugula bidean eta trainerua, olatuak bultzatuta, ziabogara 
bidean jarri izan dela uneren batean. Baina maiatzean gauden honetan jatorrizko 
egutegi hori ez da bete eta ziaboga urruti ikusten dugu: irakasleen sektorean 
baliabideen hornikuntzaz aritu gara eta akordiotik urruti gaude. Gainera, ratioak, 
erretiroa edo erosahalmena, besteak beste, jorratu ere ez ditugu egin. Lan 
Legepeko hezitzaileetan ere akordiorik gabe jarraitzen dugu eta Hezkuntza 
Sailak ez die gure funtzioei alderdi hezitzaile edo pedagogikorik aitortzen. 
Haurreskolen auzian ere korapiloa askatu ezinda dabil Bildarratzen taldea; 
langileen lan-baldintzen gatazkari irtebiderik aurkitu ezinda eta pribatizazioa 
etengabe sustatzen.

Negoziazio kolektiboaz gain, gainontzeko gaietan ere okerrera egiten ari gara. 
Argitaratu berri diren txosten eta datuen arabera, segregazioak gora egin 
du EAEn eta Madrilen, beste erkidego askotan beheranzko joera hartu duen 
bitartean. Etorkinen segregazio maila gorenean gaude estatu mailan eta egoera 
sozioekonomikoagatik ikasleen bazerketan bigarren lekuan dago EAE, Madrilen 
atzetik. Zalantzarik gabe EAJ eta PSEren muturreko politika neoliberalek eraman 
gaituzte egoera honetara.

Azpiegituretan ere aurreko gobernuak lotutako proiektuak alboratu edo 
atzeratu nahian dabil Bildarratz: Amurrioko Zabaleko ikastetxea, Zuiako eskola, 
Salburuako institutua... dira adibide garbienak. Eskola publiko askok, gainera, 
berehalako berritze lanak behar dituzte, baina EAJ eta PSEren asmoak hezkuntza 
azpiegituretan beste bide batzuetatik doaz.

Zerbitzu Publikoak gure gizartearen sostengu direla frogatuta gelditu bada ere 
eta garai hauetan horiek indartu beharrean egon arren, badirudi gure gobernuak 
ez duela Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimendu zehatz eta ausartik 
egingo. Hitzetatik eta irrifarretatik haratago doazen konpromisoak nahi ditugu.

Erronkez beteriko garaiak ditugu aurrez aurrez: pandemiak utziko dituen 
ondorioei aurre egitea, EAErako balizko hezkuntza lege berria baldintzatzea 
eta sektore guztietako negoziazio kolektiboan akordioak erdiestea izango dira 
sindikatuaren ziabogak; hartara, EAEko hezkuntza, behingoz, norabide egokian 
jartzeko aukerak izango ditugu. 

editoriala
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Inkestak eman diguna balioesten hasi baino lehen, ja-
sotako erantzun batekin hasi behar dugu hausnarketa: 
“Zuzendaritza talde bezala oso bakarrik sentitu gara 
gure lanean. Presioa leku guztietatik laguntza izan gabe, 
sindikatuetatik ere ez.” Aitzakiarik ez dugu. Langileen 
ordezkari garen heinean, beraiek gure gertutasuna sen-
titu ez izana gauzak ondo egin ez ditugunaren seinale 
argiena da. Akatsetatik ikasten da eta aurrerantzean 
horrelako egoeretan behar den lekuan egon eta garaiz 
iristea gure lehentasuna izango da.

Inkestak eman duenari helduz, ikastetxeek jasotako 
baliabide pertsonalak askotan berandu iritsi ziren eta 
zeregin jakinik gabe. Salagarria da ere, kasu batzuetan 
beraien eginkizunak izan beharko ez luketen lanetan ari-
tu ziren langileen kasua, besteak beste, bajan dauden 
irakasleen zaintzak egiten edo COVID-19 arduretan ari-
tzea horiek egitea ez zegokienean.

Baliabide materialak direla eta, nahiz eta inkesta bete 
zutenen %21ak ezer faltan bota ez, Hezkuntza Sailaren 
protokoloan COVID-19ari aurre egiteko azaltzen diren 
baliabideak faltan bota dituztenak ere asko izan ziren. 
Gehienei materiala urritik aurrera iritsi zitzaiela esan 
ziguten, azarotik aurrera jaso zuten ikastetxeak ere ba-
daude. Kasu horietan materiala ikastetxeak erosi behar 
izan zuen. Aurreratu behar izan duten dirua bueltatu 
zaiela eta behin materiala jasotzen hasi zirenetik hilero 
jaso behar dituzten baliabideak garaiz iristen zaizkiela 
ere jakinarazi ziguten. Beraz, materiala iritsi zaie baina 
kasu gehienetan eskas eta berandu.

Bikoizketak egiteko ikasgelak behar dituztenen artean, 
gehienek badituzte, ikastetxean bertan edo udalak es-
kaintzen dizkieten lokal desberdinetan. Bikoizketak egi-
teko lekua bai, baina hori gauzatzeko baliabide pertso-
nalak falta dituztela azpimarratu diguten ikastetxeak ere 
aurkitzen ditugu.

Protokoloaren zehaztasun eta irizpide bateratuen fal-
tari, informazio, koordinazio eta kasu askotan koheren-
tzia falta gehituz gero, koktel ezin hobea dugu eskuar-
tean. Ikastetxe askok protokoloak moldatu eta literalki 
“asmatu” egin behar izan zituzten, batez ere ikasturte 
hasieran. Ikastetxeen ezaugarri desberdinak direla eta, 
burbuilak eratzerakoan, sarrera-irteerak, patio orduak 
edo jangelak antolatzerakoan, ikastetxe bakoitzak bere 
protokoloa jarraitu du.

Administrazioa, ikastetxeak zabalik mantentzeko eta ho-
riek leku seguruak direla argudiatzeko, ikasturte hasie-
ratik gelak ixteko protokoloak aldatzen ibili da benetako 
zifrak makillatzeko. Bestela, nola liteke irailak 27an, 279ko 
intzidentzia metatuarekin 280 ikasgela itxita egotea eta 
orain, apirilak 24an, 537ko intzidentzia metatuarekin 135 

BERANDU ETA ESKAS

“Gizarteak jakin behar du 
zelako lana egiten ari garen 
eskolak zabalik mantentzeko. 
Guretzat umeak dira 
garrantzitsuenak eta ikasturte 
osoan zehar eskolara etorriko 
direla bermatu behar dugu”.

Jasaten ari garen 
pandemia honen aurrean 
Hezkuntza Sailak eta 
eskola komunitateak eman 
duten erantzuna txanpon 
berdinaren bi aldeak izan 
dira eta ikastetxeetatik 
abenduan jasotako 
galdetegien erantzunek 
hori berresten dute.
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gela soilik? Ikastetxeak ez al dira gizartearen ispilu? Si-
mulazioak ere egin dituzte. Zertarako? Noiz aplikatze-
ko? Non daude hortik ateratako ikerketaren emaitzak?

Langileek eta batez ere zuzendaritza taldekoek izan 
duten lan kargak aparteko hausnarketa eskatzen du. In-
kestak garbi erakutsi digu zuzendaritza taldekoek ikas-
turtea ohi baino astebete edo bi aste lehenago hasi 
behar izan zutela lanean edo COVID-19 protokoloa 
aurrera eramateko ardura, orokorrean, zuzendaritzen 
esku geratu dela: burbuilak antolatu, gelak moldatu, 
lurreko marrak zintaz markatu, ordutegia egokitu, sa-
rrera-irteerak, baliabide higienikoen kudeaketa, ku-
tsatuen jarraipena, administrazioarekin harre mana... 
Burbuilak mantentzearren jangelara txandak egitera 
joan direnak badira, baita udara osoa etxetik lanean 
aritu direnak ere. Eta hori guztia bakardadean, admi-
nistrazioaren laguntzarik gabe, komunikaziorik gabe, 
erantzun motelekin eta galduta ibili direnean nora jo 
jakin gabe. Laguntza eta enpatia falta eta burokrazia 
soberan.

Galdetegiko “BARRA LIBREA” apro  betxatu dute bar-
nean gordeta zituzten sentimenduak eta haserreak 
askatzeko edo bakarrik sentitu izanaren sentsazioak 
azaltzeko.

Honako esaldiak langile hauen inplikazioa zenbaterai-
nokoa den garbi erakusten du: “Gizarteak jakin behar 
du zelako lana egiten ari garen eskolak zabalik man-
tentzeko. Guretzat umeak dira garrantzitsuenak eta 
ikasturte osoan zehar eskolara etorriko direla berma-
tu behar dugu.”

STEILASek alde batetik Hezkuntza Sailaren aurreikus-
pen falta salatu nahi du. Martxoan ikastetxeak itxi zi-
renetik ikasturte berria hasi arte denbora nahikoa izan 
arren, beste aldera begira ibili dira, ezer pasako ez balitz 
bezala. Baliabideak berandu eta eskas iritsi dira ikaste-
txeetara eta protokolo, koordinazio eta komunikazio 
faltak ikastetxeetako zuzendaritzen esku utzi du ikastur-
te hasierako ezohiko antolakuntzaren zama. Bestalde, 
langileen eta bereziki zuzendaritzen lana txalotu nahi 
dugu. Beraien inplikazioagatik izango ez balitz, ikastur-
tea aurrera ateratzea ezinezkoa izango litzateke.

Pandemia honek argi utzi du ratio txikiko gelak segu-
ruagoak direla, zuzendaritzei ematen zaizkien orduak ez 
direla nahikoak beraien betebeharretarako eta ikaste-
txeetara bidalitako baliabide pertsonal gehigarria man-
tendu beharra dagoela pandemiak dirauen bitartean. 
STEILASetik 2021-22 ikasturteari begira, Hezkuntza 
Sailari eskaera argia bidaliko diogu: ratioak jaitsi, ordu 
gehiago emanez zuzendaritzak indartu eta baliabide 
gehigarriak mantendu. 
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Bigarren Hezkuntzako
eta Lanbide Heziketako
EPEaren ibilbidea
Langile eta hautagai askok ziurgabetasun 
egoera latza bizi izan dute azken urte ho-
netan, bizi dugun osasun larrialdia tarteko 
eta Hezkuntza Sailak EPE prozesuaren in-
guruan hartu beharreko erabakiak berandu 
hartu dituelako.

Ez dugu ahaztu behar, iazko apirilean EPE-
rako datarik gabe jarraitzen zuen erkidego 
bakarra EAE zela, beste erkidegoek pro-
zesua urte bete atzeratzeko erantzukizuna 
hartu baitzuten. Horrez gain, Hezkuntza 
Sailak, EPE prozesua hasiera batean deituta 
zegoen urtean gauzatzearen aldeko nahia 
adierazi zuen, horrek langile eta hautagaien 
artean egonezina sortuz eta segurtasun eza 
areagotuz.

Azkenik, Hezkuntza Sailak 2021eko martxoa-
ren 23an jakinarazi zizkigun sindikatuoi EPEa 
egiteko behin betiko datak. Beraz, ekainaren 
19 eta 20an izango dira idatzizko probak eta 
datorren ikasturtearen hasieran, irailaren 6tik 
aurrera, ahozkoa.

Administrazioak EPEaren inguruko erabaki 
guztiak aldebakarrez hartu ditu eta proze-
suaren bilakaera aztertu ondoren, ezohiko 
egoera batetara eramango gaituela baiez-
ta dezakegu. Alde batetik, EPE prozesua 
ikasturte batean hasi baina hurrengoan 
amaitzeak, oposizioak gainditu eta lanpos-
tua lortu dutenek, praktikaldia beste ikas-
turte betez atzeratzea dakar, hain zuzen 
ere, 2022-23 ikasturtera. Bestetik, guztiok 
dakigun eta nagusiki zuzendaritzetan ko-
rapilatsua izaten den ikasturte hasierari, 
2021-22an, oposiziogileen ahozko probak 
gehituko zaizkio. 

2020 
2021

2021 
2022

2022 
2023

Idatzizko probak

Ahozko probak

Praktikaldia
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Lanbide Heziketa
eta Euskara

Euskarari dagokionez, hasieran aipatutako ibilbi-
de hori euskalduntzeko esfortzu handiak egin eta 
egiten dira, D ereduak etapa horietan guztietan 
ezarriz. Baina ez da berdina gertatzen ari hain ga-
rrantzitsua den Lanbide Heziketan. Ziklo hauen 
gehiengoa oraindik ere A ereduan da ofizialki, 
nahiz eta X eredua izan praktikan, ziklo horietan 
euskarak presentziarik ez duelako (baino bai aldiz 
ingelesak).

Kezkagarria da Hezkuntza Sailak hartzen duen era-
bakia, Lanbide Heziketari buruzko 4/2018 legeak 
hurrengoa dioenean:

27. artikulua. 
Prestakuntza-prozesuetako hizkuntza ofizialak.

1. Egokiro bete dadin hezkuntza Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan jasotzeko eskubidea bai, 
halaber, lanbide- eta lan-jarduerak 
euskaraz egiteko eskubidea ere –biak ala 
biak berariaz aintzatetsiak indarrean den 
legedian–, bai euskara eta bai gaztelania 
ezinbestean jasoko dira lanbide-heziketa 
guztiko prestakuntza-programetan, ikasleek 
trebezia nahikoa garatu dezaten ahozko 
zein idatzizko ulermenean eta adierazpenean, 
betiere, arreta berezia jarrita dagokion arlo 
profesionalean.

Horri gehitu diezaiokegu Lanbide Heziketako V. 
euskal planean ez dela euskarari buruzko neurririk 
proposatzen, baina plan horren indarraldia aurten 

Hezkuntzaz hitz egiten dugunean, orokorrean Haur Hezkuntza, 
Lehen Hezkuntza,  Bigarren Hezkuntza eta Unibertsitatea 
etortzen zaizkigu burura. Ibilbide logiko baten barruan,

hori egokiena izan beharko litzatekeelakoan. Baina ezin dugu 
ahaztu gure hezkuntza sisteman Lanbide Heziketak daukan 

garrantzia lan munduan murgiltzeko tresna bezala.
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amaituko da; beraz VI. Planean ezinbestean jaso 
behar dira ekintza zehatz eta neurgarriak. Bestela 
nekez eramango dugu euskara eta bere normali-
zazioa lan mundura eta oro har gizartera. Horrez 
gain, ikasleen hizkuntza eskubideak errespetatu 
beharko dira ere.

Datu batzuk mahai gainean jartzearren, 2020-2021 
ikasturtean “sasi A” eredu horretan 21.095 ikasle 
daude matrikulatuta. Guztizkoaren %54a.

%21a B+ ereduan dago. Eredu hori Lanbide 
Heziketan baino ez da ematen. Bertan A eta D 
ereduetan matrikulatutakoak nahasten dira hezi-
keta ziklo berdinean eta hiruzpalau ikasgaietan 
ikasleen banaketa egiten da, batzuk euskaraz eta 
besteek gaztelaniaz ikasi dezaten. Baino bana-
keta hori gertatzen ez den ikasgaietan hizkuntza 
eredua gaztelania hutsa da. Ondorioz, euska-
rarekin kontaktu gabekoen ehunekoa aurreko 
paragrafoan aipatutakoa baino handiagoa da! 
Adierazgarria ere bada B+ eredua B ereduaren 
hobekuntza dirudiela + horrekin, baina B ere-
duan (lehen eta Bigarren Hezkuntzan) ikasle guz-
tiek dituzte ikasgai batzuk euskaraz eta B+ dela-
ko horretan ez da hori gertatzen. Ez al litzateke 
egokiagoa A+ izendatzea? Eta azkenik Euskara 
hutsean ikasten ari direnen ehunekoa %24koa 
da, nahiz eta Lanbide Heziketako euskalduntze 
planak 2020rako ehunekoa hori %50ekoa izatea 
zuen helburu. Argi dago B+ sartzeak ez duela 
onura handirik ekarri.

Adibide bat jartzearren, Arabako datuei errepa-
ratuz gero, hamarkada batean DBHko D ereduak 
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%13a egin du gora. Lanbide Heziketako euska-
razko erdi mailako zikloek %0,5 inguru behera. 
Nola da posible? Eta D ereduko erdi mailako 
zikloak 6 izatetik 3 izatera pasa dira, goi mailan 
aldiz 9 izatetik 8 izatera.

Bada beste datu interesgarri bat: Lanbide 
Heziketan D ereduak gora egin zuen EAEn 
2005-06tik 2010-11ra: urtero-urtero, apur bat 
gora egiten zuen tarte horretan. Erdi mailako 
zikloetan %18,10 izatetik, %22,75 izatera. Goi 
mailakoetan aldiz, %17,74 izatetik, %24,65 
izatera. Tarte horretan, B+ ereduak (A+ ego-
kiago akaso) ez zuen hazkunderik izan. Ale-
gia, D ereduaren geldialdia eskaintza faltak 
eragin duela pentsa dezagun beste arrazoi 
bat: Hezkuntza Sailak, arrazoia zein den argi-
tu gabe, B+ ereduaren aldeko apustua egin 
du Lanbide Heziketarako 2010-11 ikasturte-
tik aurrera, D ereduaren aldekoa egin beha-
rrean. 2010-11 ikasturtekoa izan zen Lopez 
Jaurlaritzan zela sozialisten esku egon zen 
lehenengo matrikulazio-kanpaina. Badiru-
di gobernu sozialistaren erabakia izan zela 
lanbide- heziketako D ereduaren hazkundea 
mugatzea, eta jeltzaleek bere horretan man-
tendu dutela erabaki hura.

Hori al da Hizkuntza Normalizazioaren bidean 
hartu beharreko bidea? Noiz hartuko du EAJk 
euskararen gaia serioski eta arduraz Hezkun-
tza Sisteman? Nahi dutenean hitz politak 
botatzen badakite, baina errealitateari erre-
paratzen diogunean datuek EAJren sinesga-
rritasun falta agerian uzten dute. 
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Batxilergoa EAEn
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Lanbide Heziketa EAEn
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2011 2021

EAEko hizkuntz ereduen bilakaera 
(datu ofizialak). DBHn eta Batxilergoan 
D ereduaren gorakada nabaria da. 
Ez da horrela Lanbide Heziketan. 
Beraz DBH eta Batxilergoa D ereduan 
ikasi duten ikasle askok ez du 
bermatua hizkuntza eredu horretan 
Lanbide Heziketa ikasteko aukera.
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LAN HITZARMEN
Aurreikus zitekeen bezala, duela 17 urtetik ia uki-
tu ez den lan-hitzarmen bat negoziatzea ez da 
ahuntzaren gauerdiko eztula, eta are gutxiago 
sindikatu eta administrazioaren artean gai ba-
tzuen inguruan dauden desadoste nabarmenak 
kontuan hartuta.

Ikasturte hasieran lehengo artikuluak negozia-
tzen hasi ginen, eta martxa egokia hartuta ge-
nuela zirudien, 8. artikulura iritsi ginen arte. Izan 
ere, artikulu horretan hasi ziren desadostasun na-
barienak. Berritzeguneek langilegoarekin urtero 
lanaldiaren barruan antolatu beharko lituzketen 
4 bilerak jasotzen dira bertan. Lau izan beharko 

Bilerak
Lanaldia

EgutegiaJantokia

Ordutegia

lirateke guztira, eta lehenengoak eta azkene-
koak ikasturtearen hasiera eta bukaerarekin bat 
egin beharko lukete. Esan beharrik ez dago, kasu 
gehienetan bi premisa horietako bat ere ez dela 
betetzen; hau da, oso Berritzegune gutxitan an-
tolatzen dira laurak eta hainbatetan lanalditik 
kanpo gauzatzen dira gainera. Pentsa daitekee-
nez, hasieratik gai honen inguruan sortutako 
krispazioa nabarmena izan zen. Administrazioak 
aitortu zuen bilera horiek ez zirela eskola-aldietan 
egiten, eta ez zirela egingo, Hezkuntza Laguntza-
ko Espezialistek ikastetxeetan egon behar zutela 
dagozkien ikasleak artatzen iritziz. Lotsarik gabe 
aitortu zuten, halaber, ez zela inolako jarraipenik 
egiten, ea gutxienez lehenengoa eta azkenekoa 
antolatzen ote ziren egiaztatzeko. Gainontzeko 
kolektiboei dagokienez, aipamenik ere ez. Sindi-
katuen ekarpenak jaso ondoren, Administrazioa 
erabaki bat hartu eta helaraztekotan geratu da.



9

La
n 

Le
ge

pe
ko

 H
ez

itz
ai

le
 e

ta
 Ir

ak
as

le
ak

Jarraian, lanaldiari eta egutegiari buruzko arti-
kuluen txanda heldu zen. Anbiguotasunez be-
tetako hasierako proposamen baten ondoren, 
eta indarrean dagoen araudia okertuko zela 
pentsa genezakeen arren, ezustean, erabat 
desberdina zen proposamen berri bat jaso ge-
nuen. Proposamen horrek, oraindik txukundu 
gabeko alderdiak bazituen ere, langile askoren 
lan zama arintzeaz gain, ikastetxeetako bizi-
tzaren hainbat alorretan aktiboki parte hartzea 
ahalbidetuko luke. Kolektibo guztiek ez lukete 
egungo lanaldia aldatuko, baina Hezkuntza-La-
guntzako Espezialisten kasuan adibidez, alda-
keta handia izango litzateke. Oro har, ez lukete 
jangela zerbitzurik eman beharko, eta asteko 
lanaldia 37,5 ordukoa izatetik 30 ordukoa izate-
ra igaroko litzateke. Proposamen honek, imajina-
tzekoa den bezala, gabeziak ditu eta oraindik ez 
dago erabat zehaztuta. Alderdi hauen inguruan 
ere Administrazioari bidali dizkiogu gure ekarpe-
nak, baina gaur egun oraindik ez dakigu zeintzuk 
onartuko dituzten eta zeintzuk ez.

Landutako azken gaia, funtzioei dagokiona da. 
Administrazioak aldaketa-proposamena egin du 
kolektibo guztietan. Aipatu beharrean gaude, 
guretzat ezinbestekoa izan dela gure afiliatuek 
emandako laguntza, egiten duten lanaren eza-
gutza emanez eta dokumentuetarako ekarpe-
nak idazten aktiboki lagunduz, hain zuzen ere. 
Kolektibo batzuk beste batzuk baino gusturago 
daude jasotako proposamenekin, baina kasu 
gehienetan ekarpenak egin dira. Orain itxarotea 
besterik ez dugu, horietako zeintzuk jasoko di-
tuzten ikusteko.

Zalantzarik gabe, datorren ikasturteari begira ez 
da aldaketarik egongo, eta 2004ko lan-hitzarme-
nak indarrean jarraituko du. Alderdi zehatzetan 
adostasuna lortuta ere, negoziazioaren erritmo 
motela kontuan hartuta, ezin izango dira 2021/22 
ikasturterako indarrean jarri.

Beti esaten dizuegun bezala, zalantzarik baduzue, 
negoziazioari buruz gehiago jakin nahi baduzue 
edo zuen ekarpenak helarazi nahi badizkiguzue, 
jar zaitezte gurekin harremanetan. Zuen lanaren 
eguneroko errealitatea, pairatzen duzuen lan kar-
ga, antzematen dituzuen gabeziak... Inork ez ditu 
zuek baina hobeto ezagutzen. 

BERRI BATERANTZ
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Erretiro partziala

2021ean erretiro partziala hartzeko 
aukera mantenduko da. Abenduaren 

31rako ondorengo baldintzak betetzen 

badituzu eta finkoa izanez gero, 
jar zaitez gurekin harremanetan.

>  Lanaldi osoko kontratua izatea.

>  62 urte izatea eta 35 urte eta 3 
hilabete edo gehiago kotizatuta.

>  63 urte izatea eta 33 urte kotizatuta.

>  Gutxienez, lehen-lehenagoko 6 
urteko antzinatasuna enpresan.
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Aurten berdinketa 

hausteko letra “o”

UTEak

Maiatzeko esleipenetarako ez da posible izan 

UTEetan finkatuta dauden bitarteko hezitzaileek 

Berritzegunera atxikita dauden langileen 

esleipenetan parte hartu ahal izatea ahalbidetuko 

lieketen akordio batetara iristea.

Administrazioak datorren ikasturtean aukera hori 

ahalbidetuko lukeen akordio bat negoziatzeko 

prestutasuna adierazi du.

Kontratu motak
# Finkoa

# Bakanteduna (LEP)

#  Mugagabe ez finkoa/ 
indefinido no fijo

# COS (ordezkoak)

Zeinu hizkuntzako 
interpreteen musuko 
gardenak

Zeinu Hizkuntzako Interpreteek arestian 
eskatutako musuko gardenak ez dira 
bermatu ikasle-interpretearen arteko 
komunikaziorako dakarren galerarekin.

Ba al zenekien?

Jardunean dauden langileek, beren hileko 

soldata garbiaren %100a aurreratzea eska 

dezaketela, baldin eta bere kontratua hilaren 

azkena baino lehenago bukatzen ez bada?

Langile finkoek, nomina aurreratzeko eskubidea 

dutela inolako interesik gabe? Aurrerapen 

horien gehienezko diru kopuruak kontzeptuaren 

araberakoak dira.

Informazio gehiago Lan Hitzarmeneko 45 eta 46 
artikuluetan.

Urte sabatikoa
Lan hitzarmeneko 56. artikulua - Partzialki 
ordaindutako baimena
Urte sabatikoaren eskaerak egiteko epea zabalik 
egongo da maiatzak 31ra arte. Gogoratu baimena 
eskatu ahal izateko pertsonal finkoa izan behar dela.

Baimenak bost urte jarraian hartzen ditu. Horietatik 
lau lanaldi osoan egingo dira eta bosgarren urtea, 
ostera, libre izango da. Irauten duen bost urteetan, 
langileak lanaldi osoan jarduteagatik legozkiokeen 
ordainsarien %84 jasoko du.

Informazio gehiago, Lan Hitzarmeneko 
56.artikulua.- Partzialki ordaindutako baimena

Ordezkagunea
Heziketa Bereziko Hezitzaileen 
ordezkapenak banatzeko 
Ordezkagunea martxan jartzen saiatu 
diren arren, datorren ikasturtean ere 
telefonoz eskaintzen jarraituko dute.

Txertaketa
Lotsagarria! Maiatzean hainbat ikastetxetan 
arrisku handiko langileak txertoa jarri gabe 
daude. Ez Osakidetzak ezta Hezkuntza Sailak 
ere, ez dakite nola kudeatuko den langile horien 
egoera, langile horien osasuna arriskuan jartzen 
dute aurreikuspen falta horren ondorioz.



Senideen gaixotasun larriagatiko 
edo heriotzagatiko lizentzian aldaketak

lizentzian aldaketak

Senide mota
Gertaera non

Herri berdinean Herri ezberdinean baina 
150 km baino gutxiago

150 km
edo gehiago

Ezkonkide
Bikotekide
Seme-alabak

5 lanegun 5 lanegun 5 lanegun + 2 egun natural

Gurasoak
Aita-amaginarreba

3 lanegun 5 lanegun 5 lanegun

2. mailako senideak*
2 lanegun
(heriotzagatik 3 lanegun)

4 lanegun 4 lanegun**

Maila urrunagoko 
senideak*, 
elkarrekin biziz gero

2 lanegun 
(heriotzagatik 3 lanegun)

2 lanegun
(heriotzagatik 3 lanegun)

2 lanegun + 2 egun natural
(heriotzagatik 3 lanegun + 
2 egun natural)

* Senideak odol ahaidetasunagatik edo ezkontza-ahaidetasunagatik.

**  2. mailako senideen heriotzagatik lizentzia 4 lanegunekoa izan daiteke edo 3 lanegun gehi 2 egun naturalekoa. 

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateginak gure Lan Hitzarmeneko 24. artikuluan 
izan du eragina; senideen gaixotasun larriagatiko edo heriotzagatiko lizentzian, hain zuzen ere.

Lizentzia hau indarrean dugun Lan Hitzarmenaren arabera hartu edo Aurrekontu Orokorren Legearen 
arabera hartu, lizentziaren iraupenak desberdinak izan daitezke; kasu batzuetan Lan Hitzarmeneko 
lizentzia egokiagoa izango litzateke eta beste kasu batzuetan, aldiz, AOLek ezartzen duen lizentzia.

Hau horrela, Administrazioak, kasu bakoitzean langilearentzat komenigarriagoa den irizpidea aplikatuko 
duela adierazi digu. Beraz, jarraian txertatzen dugun taulan gure Lan Hitzarmenaren eta Aurrekontu 
Orokorren Legeak dioenaren araberako taula bateratua sortu dugu langilearentzat aukera hobeak ematen 
dituen irizpideak kontuan hartuz, aurrerantzean Senideen gaixotasun larriagatiko edo heriotzagatiko 
lizentzia horrela aplikatuko delarik:

Adibidea:

Jo dezagun, ama gure bizilekutik 150 km baino gehiagora hil zaigula.

Gure Lan Hitzarmenaren arabera, 3 laneguneko lizentzia izango genuke + 2 egun 
natural 150 km baino gehiagora izan delako gertaera.

Aurrekontu Orokorren Legearen arabera, 5 laneguneko lizentzia izango genuke.
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Haurreskolak Partzuergoaren erronkak, 
hausnarketa eta inflexio puntua

Puntu honetara iritsita, Save the Children erakundeak 2019an osatu zuen txostena gogora 
ekarri nahi dugu.

Txosten horrek argi eta garbi adierazten du Haur Hezkuntzako lehen zikloa doakoa izateko 
beharra zein garrantzitsua den. Haur horien etorkizuna eta, noski, familiena, guztiz ezberdi-
na izango litzateke hori horrela balitz eta datu askorekin justifikatzen du.

Haur Hezkuntzako lehen zikloa doakoa izango balitz, familiek familia eta lana uztartzeko 
erraztasunak bermatuta izango lituzkete, batez ere emakumeek. Horrela, haurren zaintza-
ren pisu gehiena sistemak hartuko luke, aitona-amonen edota bestelako figura batzuen 
gain utzi beharrean.

Hala ere, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak errealitate horri bizkarra ematen jarraitzen 
du, eta zikloaren pribatizazioa bultzatzen duten politikak babesten jarraitzen du (dirulagun-
tza publikoak, baimenak...).

Jaiotza tasaren jaitsiera errealitate bat dela ere ezin dugu ukatu. 2018an 16.090 haur jaio 
baziren EAEn, EUSTATen datuen arabera 2026. urtean 14.600 haur jaioko dira: hamar urte-
tan EAEn jaiotza tasa %27 jaitsiko da. Jaiotza tasaren beherakadak Haur Hezkuntzako lehen 
ziklo publikoari kalte nabarmena eragin dio azken urte hauetan, baina, etorkizun hurbilean, 
hezkuntza publikoko gainerako zikloetara iritsiko da errealitate gordin hori. Egoera horrek 
hezkuntzan (batez ere, publikoan) eragingo dituen arazoei aurrez aurre begiratzeko garaia 
dela uste dugu STEILAS sindikatuan, eta hori egin dezaten eskatu nahi diegu Eusko Jaur-
laritzari, Hezkuntza Sailari eta Haurreskolak Partzuergoari.

ETORKIZUNA Hori da Haurreskolak Partzuergoari buruz hitz egiten dugunean 
gogora datorkigun hitza bertan lanean dihardugunoi. Zoritxa-
rrez, gainera, zalantza eta beldurra hitzen eskutik helduta dator 
etorkizun hitza. Nork esango liguke orain dela urte batzuk, ez 
hain beste, puntu horretan aurkituko ginatekeenik.

ALDAKETA Etorkizun -ez hain garbi- horren aurrean, azken ikasturteetan 
aldaketak eskatu ditugu STEILAS sindikatuan. Baina ez Hau-
rreskolak Partzuergoari dagokionean soilik, bere horretan. Bai, 
argi dugu sare publikoaren doakotasuna eta integrazioa ezin-
bestekoak izango direla etorkizun argiago baten bila. Baina, era 
berean, eztabaida antzua da arazoa haurreskola publikoetara 
mugatzen baldin badugu eta ikuspegia Hezkuntza Sailak sare 
pribatura bideratzen dituen dirulaguntza publikoetara edota 
0-3 zikloaren desitxuratzera zabaltzen ez badugu.

EZTABAIDA Hortaz, momenturen baten hitz egin beharko dugu gai horiei 
buruz, alferrikakoa baita ez ikusiarena egitea. Ez dira zerikusi-
rik ez duten kontuak, guztiz lotuta daudenak baizik: Haurres-
kolak Partzuergoaren gaur egungo egoera ezin da ulertu ez 
baldin badugu horri guztiari buruz eztabaida sakonik aurrera 
eramaten.
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Garaia da Administrazioak demografia, generoa eta herritarrok jaiotzez dugun doako 
hezkuntza unibertsalerako eskubidea kontuan hartuta, Haur Hezkuntzako lehen ziklo 
osoa hezkuntza publikoan integratzeko eta doakotasuna bermatzeko hartu beharreko 
neurriak aurrera eramateko.

Lerro hauetan planteatzen duguna jendartea osatzen dugun pertsona guztion aukera ber-
dintasuna bermatzeko oinarrizko erabakiak dira, ez besterik. Kontrako erabakiak hartzea 
jendartean jatorrian existitzen diren desberdintasunak betikotzea dakar.

Zoritxarrez, Hezkuntza Sailaren politikek horretara garamatzate. EAE ez da jatorri eta maila 
sozioekonomikoagatik gehien segregatzen duen erkidegoa kasualitatez, kausalitatez bai-
zik. Erabaki politikoak daude horren atzean, eta segregazio hori 0-3 adin tartean hasten 
dela azpimarratu nahi dugu.

Haurreskolak Partzuergoaren errealitatea zeharkatzen duen beste aldagai bati eutsi behar-
ko diogu: 0-3 zikloaren apurketa.

Izan ere, zikloa artifizialki apurtuta dago. 0-3 zikloa izan beharko litzatekeena, guztiz desi-
txuratuta gelditu zen 2 urteko gelak eskoletan integratu zirenean. Erabaki horrek ez zuen 
izan haurren garapena kontuan, baizik eta Administrazioaren behar estruktural bati eman 
zion erantzuna. Orain, erabaki horren ondorioak pairatzen ari gara. STEILAS sindikatuan 
aldagai horrek, hasteko, gutxieneko eztabaida bat merezi duela uste dugu.

Orain arte aipatutako guztiak, beraz, bizi dugun egoera ulertzen laguntzen digu. Azken 
urteei erreparatuz gero, 2012-2013 ikasturtetik hona ikasturte hasierak kritikoak izaten ari 
dira. Haurreskolak Partzuergoak eskaintzen dituen plazen erdia (eta gehiago) hutsik egoten 
dira. Egoera horren arrazoi nagusienak, beste hainbaten artean, honako hirurak dira: matri-
kulazio prozesuaren ezaugarriak, Haurreskolak Partzuergoko kuotak eta goian aipatutako 
jaiotza tasaren jaitsiera. STEILAS sindikatuarentzat gai horiek berebiziko garrantzia dute.

Esate baterako, Haurreskolak Partzuergoko izen-emate kanpaina otsailean hezkuntza sai-
lekoarekin batera egitea ezinbestekoa dela uste dugu. Hedabide guztietan gaia pil-pilean 
dagoenean, Haurreskolak Partzuergoa ikusezin bihurtzen da, eta sare pribatua soilik lehia-
tzen da matrikulazio berriak lortzeko garai horretan. Aldi berean, ikasturte osoan zehar 
matrikulazioa irekita mantendu beharko litzateke.

Ezkutuko pribatizazio baten aurrean gaude, alegia, sare pribatuko ateak irekitzen baititu 
Administrazio Publikoak berak. Sare publikoan plaza bat lortzea zaildu egiten badiote, al-
ternatibak bilatu beharko ditu familia horrek. Horren sinple.

Halaber, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Haur Hezkuntzako lehen zikloaren finantza-
ketaren inguruan daukan jarrera urtero salatzen dugu.

Bada, 0-3 adin tartea eskaintzen duten zentro pribatuei dirulaguntza publikoak ematen 
dizkie, Administrazio publikoak berak eskaintzen dituen plazen erdia baino gehiago hutsik 
dauden bitartean. Urtero 27 milio euro inguru bideratzen dituzte helburu horrekin: sare 
pribatuan okupatuta dagoen plaza bakoitzaren kostuaren % 60a finantzatzen du horrela 
Hezkuntza Sailak. Ondorioz, herri eta hiri batzuetan haurreskola publikoaren kostua gares-
tiagoa da pribatua baino (beste etapa batzuen kuotekin konpentsatzen dute), laguntza pu-
bliko horri esker. Besterik gabe onartu behar al dugu diru publikoarekin ordaintzen egotea 
plaza pribatuak gutxi batzuei bakarrik emango zaien ustezko erabakitzeko eskubidearen 
izenean?

Guk ezetz uste dugu.

Gainera, azpimarratzekoa da Hezkuntza Sailak pribatuetara bideratzen duen diru horren 
herenarekin momentu honetan Haurreskolak Partzuergoan haurra matrikulatuta duten 
familiek zerbitzua dohainik jasoko luketela. Argi dago borondate politikoak zer lehenes-
ten duen.
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0-3 etapa pribatua diru-publikoz horrela laguntzeak hezkuntza sare pribaturako sarrera 
erraztu egiten du, alfonbra gorria jartzen baitio. Eusko Jaurlaritza Haurreskolak Partzuer-
goak eskaintzen duen zerbitzu publikoaren arduradun izanik, publikoa lehenetsi beharko 
luke pribatuaren aurrean.

0-3 etaparen desitxuratzea ere begi bistakoa da, dagoeneko aipatu dugun bezala. Eusko 
Jaurlaritzak Haur Hezkuntzako 2 urteko gelak eskola publikoetan txertatzea erabaki zue-
nean gertatu zen hori. Beranduago, Haurreskolak Partzuergoa aparteko eraikuntzetan eta 
enpresa publiko bezala sortu zuenean, erabakia berretsi zuen. Erabaki politiko ezberdinek 
ekarri gaituzte honaino.

Zoritxarrez, 0-3 zikloaren desitxuratzeak haurren beharren kontrako bidea hartu zuen. On-
dorioz, Haurreskolak Partzuergoan lanean dihardugun hezitzaileok aitortza politiko zein so-
ziala falta dugu. Izan ere, egoera hori posible egin duten erabaki ezberdinek hezkuntzatik 
kanpo utzi gaituzte. Garaia da horri ere aurrez aurre begiratu eta egoerari buelta emango 
dizkioten aldaketa sakonak gauzatzeko.

Beraz, gure ustez, hauek dira 0-3 etapari begira  
eman beharko liratekeen pausoak:

1  Haur Hezkuntzako Lehen Ziklo publikoa osotasunean sortu 
(0-3 zikloa, 2 urteko gelak berreskuratu).

2  Haurreskolak Partzuergoa hezkuntzan integratu, kudeaketa gerentziala 
bertan behera utziz eta Hezkuntza Sailaren kudeaketa zuzena 0-3an.

3  Haurreskolak Partzuergoan matrikulatzen diren haurrei eskola ibilbidea 
bermatuko dien eskola mapa sortu.

4  Doakotasuna ziurtatu.

5  0-3 sare pribatua diru publikoz laguntzeko indarrean dagoen araudia bertan 
behera utzi.

6  Haurreskolak Partzuergoko langileen egonkortasuna bermatu.

7  Orain arte bezala, langileen etengabeko formakuntza bermatu.

8  Pedagogia feministan sakondu.

Bukatzeko, lerro hauek ematen diguten aukera probestu nahi dugu 0 urtetik unibertsitate-
rainoko hezkuntzak publikoa, doakoa eta unibertsala beharko lukeela izan aldarrikatzeko.

Hausnarketa hauek ezinbestekoak iruditzen zaizkigu esku artean dugun 
gatazkari konponbidea emateko. Gatazka ez baita, soilik, Lan Hitzarmen 

berri duin bat izatea edo ez. Zeren, arestian esan bezala, horri guztiari 
buruz ez hitz egitea Haurreskolak Partzuergoak (eta, ondorioz, Euskal 
Eskola Publikoak zein hezkuntza sistemak berak) bizi duen egoerari 
bizkarra ematen jarraitzea da. Hanka sartze galanta izango litzateke 
eztabaidaren erpin guztiak ez lantzea.

Hortaz, inflexio puntu batean gaudela inoiz baino ozenago aldarrikatu 
nahi dugu. Haurreskolak Partzuergoaren etorkizuna eta euskal jendar-

teak berdintasunerako duen eskubidea dira jokoan daudenak. 

STEILAS sindikatuan prest gaude erronka horiei eusteko.
Batu nahi?
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Ez dugu atzerapausorik emango 29 eguneko 
grebaren ondoren lortu genuen hitzarmenean 
jasotakoa bete dadin. Bermatu egingo dugu, pa-
tronalek nahi izan ala ez, sektoreko langile guz-
tiek parte hartu ahal izango dutela hitzarmenean 
adostutako irizpide objektiboetan oinarritutako 
birkokatze-prozesu garden batean.

Urte t´erdi igaro da 2019ko azaroan grebaren 
amaierako akordioa itxi genuenetik, eta bertan 
jaso genituen itunpeko ikastetxe pribatue-
tan ikasgelak itxiz gero lanpostua gal-
duko duen langilea zein izango den 
zehazteko jarraitu beharreko irizpi-
deak (enpresan antzinatasun gu-
txien duena). Pertsona horiek sek-
toreko ikastetxeetan sortutako 
lanpostu hutsetan birkokatzeko 
jarraitu beharreko hurrenkera ere 
jaso genuen, sektorean duten an-
tzinatasunean oinarrituta. Halaber, 
enpresak nahi izanez gero, bi urte 
baino gehiagoko antzinatasuna duten 
behin-behineko langileak bere enpresan sor-
tzen diren lanpostu hutsak lortzeko beste hauta-
gai batzuekin lehiatu daitezke, irizpide berdinak 
erabilita (sektorean duten antzinatasuna).

STEILASek, hitzarmena sinatu duten gainerako 
sindikatuekin batera, makina bat bilera egin ditu 
Kristau Eskolarekin eta gainerako patronalekin 
birkokatzeko araudi bat adosteko. Patronalek 
irizpide erraz horiek onartu nahi ez izatearekin 
tematuta jarraitzen dute, ordea, eta prozesua 
blokeatu besterik ez dute egin: lanpostu hutsak 
gehiegikeriaz perfilatuz, lanpostua galtzerakoan 
irizpideak aldatuz eta birkokatzeko irizpide ob-
jektiboak urratuz.

Birkokapena ere lortuko dugu! 
Gure lanpostuak defendatuko ditugu!

Izan ere, patronalek nahierara kontratatzeko aska-
tasuna mantendu nahi dute. Baina langileok aska-
tasun horri uko eginarazi genien 29 eguneko gre-
baren ondoren, gela-itxieragatik galtzen dutenen 
lanpostuak bermatzeko. Erretiro partzialaren kos-
tuei aurre egiteko, birkokatutako langileen antzi-
natasun-osagarria ordaintzeko eta birkokatu ezin 
direnen kaleratzeagatiko kalte-ordaina ordaintze-
ko Eusko Jaurlaritzatik jaso ditzaketen laguntza 
ekonomikoak eskuratzeko beraien burua zurituko 

lukeen birkokatze sasi-prozesu bat besterik 
ez dute nahi; kontratazio askatasuna ez-

kutatuko lukeen prozesu bat, alegia.

STEILASek eta hitzarmena sina-
tu duten gainontzeko sindikatuek  
egoera horren berri eman diogu 
Hezkuntza Sailari, eta ikastetxeak 
diru-laguntzak emateko orduan 

bete behar dituzten baldintzak be-
tearazten dituztela ziurtatzeko bere-

ziki zorrotza izan dadila eskatu diogu. 
Diru publikoa da, guztiona, eta inola ere 

ezin dute jaso birkokatzen ez badute.

Egoera horren aurrean, maiatzaren hasieran, sindi-
katuok birkokatze-prozesu bat jarri dugu abian, hi-
tzarmenean jasotakoarekin bat etorriz. Era berean, 
hura dinamizatuko duen araudi bat ezarri dugu. 
Kristau Eskolak jakin behar du enpresa-batzorde 
guztiek jarraibide horiek jarraituko dituztela, de-
nok gaudela batera, hitzarmenean jasotako esku-
bidea dela, gure lanpostuak defendatuko ditugu-
la, ez gaituztela menderatuko eta langile guztiak 
birkokatuak izango direla! Guztiak, Bilboko Hijas 
de la Cruz, Getxoko Haurkabi eta Donostiako Ma-
ria Inmaculada Ikastetxekoak barne! Gora langi-
leon borroka! 

Kristau Eskolak eta gainerako patronalek ez dituzte lanpostua 
galtzen duten langileak birkokatu nahi, baina hitzarmenak eta 
sindikatuen, enpresa-batzordeen eta langile guztion batasunak 
ikasgelak ixteagatik lanpostua galtzen duten behin-betiko langile 
guztiak birkokatzera behartuko dituzte.
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Sexuen araberako soldata-erregistroa prest izateko 
enpresek zuten sei hilabeteko epea apirilaren 14an 
amaitu zen. Egun horretan sartu zen indarrean tres-
na hori garatzen duen araudia, gizonen eta emaku-
meen arteko soldata-arrakalari aurre egiteko. “En-
presa guztiek langile guztien ordainsari-erregistroa 
izan behar dute”, azaldu du betebehar hori ezartzen 
duen 2019ko Errege Lege Dekretua garatzen duen 
araudiak, eta argi utzi du ez dagoela salbuespenik.

Soldata-erregistroak enpresen ordainsariei buruz-
ko informazioa biltzen duen tresna izan nahi du, 
sexuaren arabera bereizita, gardentasunaren bidez 
genero- arrakalaren aurka borrokatzeko. Bertan, lan-
gileen ordainsariak sartu beharko dira, generoaren 
arabera banakatuta, Langileen Estatutuan jasotzen 
diren hiru soldata-kontzeptuetan: soldata, osagarriak 
eta soldataz kanpoko ordainsariak.

Berez, 2019an dekretua onartu zenetik, enpresek ge-
neroaren arabera banakatutako soldata-erregistro 
bat izateko  betebeharra zegoen. Orduan sartu zen 
Langileen Estatutuan, Pedro Sanchezen Gobernua-
ren azken dekretu sozialetako batean. Hala ere, arau 
hori ez zen garatu, ezta bete beharreko baldintzak 
ezarri ere. Orain arte ez da erregistroa zabaldu, eta 
Lan Ikuskaritza ere ez da zehatza izan. 2020ko urrian 
onartutako araudiak betebehar hori garatu zuen, eta 
erregistroak edukiari zein formari dagokionez izan 
behar dituen baldintzak finkatzen ditu.

Los seis meses de plazo que tenían las empresas para 
tener listo el registro salarial por sexos han terminado 
el 14 de abril. Desde ese día ha entrado en vigor el 
reglamento que desarrolla esta herramienta que pre-
tende combatir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. “Todas las empresas deben tener un registro 
retributivo de toda su plantilla”, expone el reglamento 
que desarrolla el real decreto ley de 2019 en el que se 
establece esta obligación, dejando claro que no hay 
excepciones.

En realidad, la obligación de que las empresas lleven 
un registro salarial desglosado por género ya existía 
desde que se aprobó el decreto en 2019. Lo que hizo 
el reglamento aprobado en octubre de 2020 es desar-
rollar esa obligación fijando los requisitos, tanto de 
contenido como formales que debe tener el registro.

Nahitaezko soldata-erregistroa 
enpresa guztietan

Batez besteko ordainsariak eta ordainsari ertainak 
jaso behar ditu, betiere generoaren arabera bana-
katuta, enpresaren plantila osatzen duten eskaletan; 
hau da, lanbide-talde eta -kategoriak, mailak “edo 
aplika daitekeen beste edozein sailkapen-sistema”.

Informazio horrekin lortu nahi dena da enpre-
setan gerta daitezkeen zuzeneko eta zeharkako 
diskriminazio- egoerak antzemateko nahikoa informa-
zio lortzea, "bereziki, lanpostuen balorazio okerrek 
eragindakoak”, araudiak azaltzen duenez. Egoera 
hori norbaitek soldata baxuagoa jasotzen duenean 
gertatzen da, desberdintasun-egoera hori modu ob-
jektiboan justifikatu gabe.

Soldata-erregistro osoak langileen batzordeen es-
kura egon behar du organo hori duten enpresetan. 
Halakorik ez dagoen lekuetan, enpresak ez die batez 
besteko datuak eta ertainak eman beharko langileei. 
Nahikoa izango da generoaren arabera banakatuta-
ko soldatetan dauden ehunekoen aldeak ematea.

Enpresa guztiek eduki behar dute erregistro hori, 
baina guztiek ez dituzte betebehar berberak; izan 
ere, 50 langile baino gehiago dituztenek berdin-
tasun-plan bat izan behar dute, eta plan horretan 
ordainsari- ikuskaritza bat sartu behar da. Kasu horre-
tan, balio bereko lan-taldeen batez besteko aritmeti-
koak eta ertainak ere sartu behar dira.

Erregistrorik ez duten enpresak –Langileen Es-
tatutuan jasota dago hori– zigortu egin daitezke 
genero- berdintasunari buruzko arauak ezartzen 
duen betebeharretako bat ez betetzeagatik. Isuna 
625 eta 6.250 euro artekoa izan daiteke. 
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El calendario laboral para 2022 tendrá doce días festivos en Euskadi, a falta de ser aprobado en el 
Consejo de Gobierno. Serán los días 1 y 6 de enero, 14, 15 y 18 de abril, 25 de julio, 15 de agosto, 
6 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre y 8 de diciembre. Faltarían por 
añadir dos festivos más que corresponderían a Ayuntamientos y Diputaciones.

El año que viene se cumplirán 500 años de la primera vuelta al mundo del marino Juan Sebastián 
Elcano. Con motivo de este aniversario, el Gobierno Vasco ha declarado el día 6 de septiembre 
de 2022 como jornada festiva en el calendario laboral. Esta fecha sustituye al 25 de diciembre, 
que, al ser domingo, ya es de por sí una jornada no laborable. 

Calendario laboral 2022 en Euskadi
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En los Centros de Iniciativa Social, como consecuencia de la firma del convenio 2017-21, se han 
cobrado en 2020 atrasos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. Estas cantidades no 
tributan en la declaración de la renta al 100%, sino que lo hacen al 60%, al estar generadas en más 
de dos años y haberse cobrado en 2020 por mandato del convenio colectivo. Es importante que 
cada persona revise su 10T para comprobar si se ha comunicado a la Hacienda Foral que estas 
cantidades son por atrasos. Si no es así, es posible adjuntar documentación que lo acredite para 
que se modifique el cálculo de la declaración. 

Declaración de renta 2020

Hezkuntza Sailak Euskadiko itunpeko ikastetxeentzako ordainketa eskuordetuaren taula argitara-
tu du bere webgunean, dagoeneko 2021eko urtarriletik aplikatzen dena. 2020koarekiko igoerak 
% 0,9koak dira, irakaskuntza publikoan aplikatu diren soldata-igoeren ehuneko bera.

Gizarte-ekimeneko zentroen kasuan, igoera horrek ez du eraginik soldatetan; izan ere, sindikatuen 
borroka biziari esker, 2020ko urtarriletik hitzarmen bidez kobratzen ari direnak handiagoak dira or-
dainketa eskuordetuaren taulan orain jasotakoak baino. Gainera, 2021erako soldata igoerak nego-
ziatzeko daude. 

Ordainketa eskuordetuko taula berria 2021erako

Donostiako Maria Inmaculada Lanbide Heziketako Ikastetxeko zuzendaritzak langileei jakinarazi 
die 2021-22 ikasturtean ikastetxea ixteko erabakia hartu duela. Kristau Eskolako ikastetxe itundu 
horren itxierak ikastetxeko 13 langilek bere lanpostua galtzea ekarriko du, eta 175 inguru ikasleen 
eskolaratzean eragina izango du.

Erabaki hori dela eta STEILASek:

•  Ikastetxearen titularrari eta Kristau Eskolari arduraz jokatzea exijitzen die, eta langileak, familiak 
nahiz ikasleak asebeteko dituen konponbide bat aurkeztu dezatela eskatzen die.

•  Halaber, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen dio ikastetxeak izan ditzakeen irtenbide 
aukera guztiak aztertzea, publifikazioa barne, beti ere hezkuntza komunitatearekin adosturik.

STEILASek bere esku dagoen guztia egingo du Hitzarmen Kolektiboan jasotako birkokapen 
akordioaren bidez langile guztiak birkoka ditzaten, eta patronalei horrelakorik gerta ez dadin 
oztoporik ez jartzea exijitzen die. 

STEILASek Donostiako Maria Inmaculada ikastetxearentzako konponbidea 
exijitzen die enpresari, Kristau Eskolari eta Eusko Jaurlaritzari
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STEILASek sustatzen duen Hezkuntza eta Unibertsitate eredua 
ezaguna da. STEILASen denontzako goi mailako hezkuntza de-
fendatzen dugu; aukera berdintasunean oinarritua, ez errentaga-
tik, ez beste inolako arrazoiengatik, inor diskriminatuko ez duen 
Hezkuntza. Bada, hori guztia, Unibertsitate Publikoak bakarrik 
ziurtatu dezake. Modu berean, irizpide zibiko eta demokratikoek 
gidaturiko eskaintza Unibertsitate Publikoak bakarrik ziurtatu 
dezake. Unibertsitate Publikoaren eskutik bakarrik etor daiteke, 
errentagarritasun edo ikasle potentzialen eskari edota lan-mer-
katuaren joeren aurrean makurtuko ez den eskaintza parekidea. 
Denontzako Unibertsitatea da defendatzen duguna, bai eta ka-
litatezkoa: ondo hornitua, arduratsua, ikerketa sustatuko duena, 
euskalduna, bere jendartearekin konprometitua, jasangarritasun 
eta konpromiso sozialaren printzipioak lehenetsiko dituena, eko-
nomia eta ekintzailetza soziala ardatz izango dituena, eta, enple-
guaren kalitatea bermatuko duena. Unibertsitateak horrelakoa 
izan behar du izan, eta, STEILASen ustez, horietatik urruti dago 
European University Gasteiz.
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Eusko Jaurlaritza aldiz, ez da itxuraz gure iritzi bere-
koa. Izan ere, martxoaren 16an onartu zuen EUNEIZ 
Unibertsitate Pribatua, EAEn egoitza duen uniber-
tsitate pribatu gisa onartzeko lege-egitasmoari bi-
dea emanez. Ondorengo pausoa, Legebiltzarrak 
bere izaera onartzea izango da. Bada, arestian 
esandakoei erreparatuta, proiektu horren guztiz 
kontrakoa da STEILAS.

Asko dira proiektuari ezezkoa emateko dauden 
arrazoiak; jada pribatutasunaren alde desoreka-
tuta dagoen Unibertsitate Sistema batean, gure 
ustez, proiektu hori desoreka areagotzera dator. 
Europako herrialdeetako azken hamarkadako da-
tuei erreparatzen badiegu, erraz ikusten da Espai-
niar Estatuan Unibertsitate Pribatuak irekitzeko 
dagoen joera. Nola liteke, bestela, 1990. urtean 
4 unibertsitate pribatu egotea soilik, baina gaur 
egun, aldiz, 34? Bitarte horretan, publikoak 42 iza-
tetik 50 izatera pasa dira, eta, azkena, duela 21 urte 
ireki zen. Zenbaki horiek, bada, pribatutasunaren 
aldeko apustua agerian uzten dute. Horrek, jakina, 
eragina dauka unibertsitateek jasotzen duten ikas-
le-kopuruan: Espainian, zehazki, unibertsitate pri-
batuek ikasleen %18tik gora hartzen dute; gure us-
tezko oasi maite honetan, berriz, %25a gainditzen 
da. Zenbaki horiek gero eta diskriminatzaileagoa 
den Unibertsitate Sistema bat erakusten dute; izan 
ere, beraien ikasketak unibertsitate pribatu batean 
burutu ahal izateko, ikasleek 6000-14000€ tartean 
ordaindu behar dute urtero. Gasteizen ezarri nahi 
duten EUNEIZ ere tarte horretan kokatuko litzate-
ke. Aukera berdintasunean oinarritzen diren siste-
ma baten zifrak iruditzen al zaizkio horiek Jaurlari-
tzari? STEILASen ez dugu horrela ikusten.

Bestalde, ikasketen errepikapena daukagu. 
 EUNEIZen eskaintza aztertzen badugu, erraz to-
patuko ditugu egungo sistemaren eskaintzarekin 
lotutako 7 berdintasunak, batzuk, gainera, Gastei-
zen bertan. Egia da ere, beraien eskaintzan dau-
den titulazioek ikasle potentzialen aldetik badu-
tela eskaera, baina, zer esaten digute Lanbideko 
datuek? Azken bi azterlanetako (2018-VI eta 2019-
VI) zifrek honakoa erakusten dute; Fisioterapiako 
Graduaren kasuan, langabezia tasa %10etik %3ra 
jaitsi da, eta, Jarduera Fisikoa eta Kirolaren Zien-
tziak Graduaren kasuan, berriz, %14an kokatzen 
da langabezia-tasa bi azterlanetan. Horrenbestez, 
ezin daiteke esan egungo eskaintzak lan-merka-
tuaren eskaera asetzen ez duenik. Gainera, datu 

EUNEIZ UPV/EHU

UNIBERTSITATEA 
EZ DA NEGOZIOA:

PUBLIKOA
DEFENDA DEZAGUN

horiek ez dute aintzat hartzen Deustuko Uniber-
tsitateak datorren ikasturtetik aurrera eskainiko 
duen Fisioterapiako Gradua, eta, horrek, jakina, 
eragina izango du %3 horretan.

Argi geratu da, beraz, asko direla EUNEIZ beza-
lako egitasmo baten aurrean kontrako iritzia adie-
razteko arrazoiak: ikerkuntzaren kalitatea, Espai-
niako Unibertsitate Ministerioaren lege-egitasmo 
berria, bertako langileen lan-baldintzak, euskaraz 
ikasteko aukera, etab. Tamalez, guztietan sakon-
tzeko motz geratzen dira lerro hauek.

Alabaina, ESK sindikatuarekin batera, negozioa 
egitera datorren egitasmo horren kontra abiatu du-
gun kanpainaren berri eman nahi dizuegu. Dagoe-
neko Eusko Legebiltzarrean ere egin dugu agerral-
dia, eta STEILASeko webgunean proiektu horren 
inguruko informazio gehiago aurkituko duzue. 

Laburbilduz, aurrera jarraitzen duen proiektu elitis-
ta bati buruz ari gara hizketan. Unibertsitate izae-
ra horren onarpena Legebiltzarretik noiz pasatuko 
den oraindik ez dakigun arren, egun horretarako 
elkarretaratzeak deituko ditugula aurreratu nahi di-
zuegu, euskal jendarteak merezi duen kalitatezko 
Unibertsitatea defendatzeko zein gizarte inklusioa, 
aukera berdintasuna eta gizartera begira jarritako 
ikerkuntza eta garapena bermatzen dituen uniber-
tsitatea babesteko. UPV/EHUri merezi duen aitortza 
eman diezaioten aldarrikatzen jarraituko dugu! 
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STEILASek denbora asko darama diru publikoa-
rekin finantzatzen diren bi hezkuntza-sareen exis-
tentziak sortzen duen disfuntzioa salatzen. Horren 
ondorio nagusia ikasleriaren segregazio mailaren 
etengabeko gorakada izan da, batez ere egoera 
ekonomiko zaurgarrian dauden ikasleen eta hez-
kuntza premia bereziak dituzten ikasleen kasuan.

Nafarroan urteak daramatzagu se-
gregazioaren gaia plazaratu nahian. 
Hilabeteak eman ditugu gai hori 
lantzen eta prozesu honen ondo-
rio bezala txosten bat plazaratuko 
dugu laster, "Eskola Segregazioa 
itundua dago” izenburupean. Ber-
tan, Nafarroako Hezkuntza Siste-
man ematen den segregazioaren 
inguruko oinarrizko datuak, kausa 

eta jatorriak eta ondorioak jorratzen dira, baita eza-
rri beharreko neurriak ere.

Datuen analisia egin ondoren, hezkuntza segre-
gazioa itunpeko eskolaren existentziaren gainean 
eraikitzen dela egiaztatu dezakegu. Erakundeek 
itunpeko hezkuntza pribilegiatzen jarraitzen duten 
bitartean, oso zaila izango da arazo horri aurre egi-
tea, are gehiago ikuspegi klasista nagusitzen den 
garaietan. Nafarroako eskolatze dekretu berria, 
zentzu horretan, neurri urardotuen segida hutsa da; 
itxurakeria besterik ez.

STEILASek txostenean jasotako 
ondorioak SOS Arrazakeriak antola-
tutako arrazakeriaren aurkako astean 
ere aurreratu zituen. “Egiturazko 
arrazakeriari aurre egiten” jardunaldi 
astea martxoaren 16tik 20ra bitar-
tean Iruñean eta Tuteran burutu zen. 
Besteak beste, sistema penala eta 
kartzela, Covid-19a eta egiturazko 
arrazakeria, gizartearen esku-hartze 

antirrazista, arrazakeria bazterkeriaren aurreko ikas-
tetxeetako esperientziak eta arraza bazterkeria Na-
farroako hezkuntzan hizpide izan zituen. STEILASek 
azkeneko mahai-inguru horretan parte hartu zuen.

Segregazioaren arazoari aurre egiteko funtsezkoa 
da ahots eta esperientzia desberdinak ezagutzea 
eta bizipen ezberdinak kontuan hartzea. 

En Navarra llevamos mucho tiempo 
queriendo sacar a la luz la realidad segregadora 
de la educación. En los últimos meses hemos 
trabajado específicamente este tema y, fruto de 
este trabajo, próximamente haremos públicas 
las causas y consecuencias de esta realidad 
mediante el dossier “La segregación escolar 
está concertada. La vergüenza del sistema 
educativo en Navarra”.

Como viene siendo habitual, SOS Racismo 
organizó unas jornadas bajo el título “Haciendo 
frente al racismo estructural” en el marco 
de la semana antiracista. STEILAS tuvo la 
oportunidad de adelantar las principales lineas 
de su trabajo en la mesa redonda que versó 
sobre la Segregación racial en la educación en 
Navarra.

Hezkuntza segregazioa Nafarroan
STEILASek SOS Arrazakeriak antolatutako jardunaldietan parte hartu zuen

Eskola segregazioa 
itundua dago

Nafarroako 
hezkuntza 
sistemaren 
lotsarazlea

SOS Arrazakeriak antolatutako 
jardunaldien kanala

http://www.steilas.eus
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Liburuaren aurkezpen arrakastatsua burutu genuen Bil-
boko La Bolsako ganbara gelan apirilaren 28an. Beste 
lurraldeetan hitzordu berriak lotzea da gure asmoa.

Idazkaritza Feministak beharrezkotzat jo du euskal femi-
nismoaren ahots bikainenetako batzuk biltzea, korona-
birusa gure bizitzetan eta, bereziki, emakumeen bizitzan 
agertzeak dakartzan ondorio sozial eta politikoei buruz 
hausnartzeko.

Bertan, osasunaren, zaintzaren, enpleguaren, jasanga-
rritasunaren eta beste hainbat arlori buruzko begirada 
desberdinak aurkituko ditugu, hezkuntza-eremuan hur-
bileko bizipenekin eta klase presentzialak konfinatzea-
ren eta bertan behera uztearen ondorioekin batera.

Askotariko 16 ahots dira pandemiaren eta "normalta-
sun berriaren" inguruan hitz egiteaz gain, une honetan 
euskal feminismoan eztabaidagai diren gai ezberdinei 
buruz aritzen direnak. Bildumak oso harrera ona izan du.

Gure egoitzetan 10 euroren truk eskuratu ahal izango 
da formatu fisikoan (dirua Emakumeen Mundu Martxara 
bideratuko da), eta, sindikatuko webgunetik, dohainik 
deskargatu daiteke. 

Covid-19 pandemiaren inguruko gogoeta 
feministak batzen dituen artikulu bilduma

STEILASeko Idazkaritza Feministak “COVID-19. Pandemiaren inguruko gogoeta 
feministak” monografikoa aurkeztu zuen martxoaren 2an. Ordutik, ibilbide propioa 
egiten ari da liburua, bai prentsa idatzian eta baita irrati desberdinetan ere.

Gozatu irakurketaz!
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MAIATZAK 17 LGTBIQfobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna

BAGARA, BAGAUDE
LG

TB
IQ

+

Aurten, urtero bezala, Maiatzaren 17a, LGTBIQfobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna aldarrikatu 
dugu. Oraingoan aukeratu dugun lema “BAGARA, BAGAUDE” izan da.

Horri tira egiten jarrita, alegia, lemari, hitz jokoa erraza da. Garena garelako gaude, edota, gaudelako 
gara bezalakoak bururatzea ez da zaila. Baina, jokoak, hor bukatu beharko luke, hitzetan. Gu geu, 
LGTBIQ+ kolektiboa osatzen dugun pertsonak, gure izana, ez baitira joko bat, ez baitaude jokoan.

Ez gara zisheteroarauaren nahiaren araberako jolaserako hizpide soil bat. Bagara, heteroarauaren 
inposizioaren gainetik, eta bagaude, heteroarauaren mugen gainetik. Horrek nahi, edo nahi ez.

Zoritxarrez, entzuten eta irakurtzen ari garenaren arabera, garai batean ohikoak ziren diskurtsoak 
indartsu bueltan datozela iruditzen zaigu. Zenbait posizionamendu politiko justifikatzeko erabiltzen 
ari diren diskurtsoez ari gara. Inoiz isiltzera iritsi ez ziren oihu haiek, adierazpen askatasunaren 
izenean, gorrotoa hedatzen ari dira berriz ere jendartean, gure harridura, kezka eta, zergatik ez, 
beldurrerako.

Bada, LGTBIQfobia ez da iritzi bat, ez da “nik uste dut” bat. Gure izana, garena, ez da iritzi bat, 
errealitate bat baizik. Eta, horren aurrean, gure errealitatea ezkutatu eta ukatzen duten iritziek ez 
lukete tokirik eduki beharko. Besterik gabe, horren sinple.

Halaber, behin eta berriz jasan behar dugu nola arauak, onartutako bakarrak, zisheterosexualitateak, 
zalantzan jarri behar duen zer, nola, zenbat, noiz eta non izan behar garen, bizi behar dugun edota 
sentitu behar dugun. Baina oker dago.

Kolektiboan badakigu, horrela bizi dugulako, gero eta ikusgaitasun gehiago lortu, gero eta 
gehiago izan eta gero eta gehiago egon, gure aurkako erreakzioa ere are nabarmenagoa dela. 
Gure egunerokoaren parte da LGTBIQfobia, eta zurrumurru, intentzio gabeko komentario (gaur 
egun ezin da ezer esan, nolakoak zareten!) edota txantxa (broma da, ez horrela jarri!), irain edota 
jipoi itxuran jaso dezakegu. Egunero.

Izan ere, armairuan nahi gaitu arauak, ez gaituelako ikusi nahi. Traba egiten dugu, bai, deserosoak 
gara; “niri ez zait inporta norekin oheratzen zaren”, “zergatik esan behar duzue?”. Zeren, 
zisheteroarauaren arabera, horretara mugatzen da gure izana, honekin edo harekin oheratzera. 
Eremu pribatura mugatzen du arauak araua zalantzan jartzera ausartzen dena.

Baina, eremu publikoa, gurea ere bada. Eta, borroka horretan, LGTBIQfobia seinalatu eta salatu 
egin behar da. Adibidez, kirol esparruan, non apenas hitz egiten den gai horri buruz. Horrela egin 
dute, estatu mailan, Vero Boquete eta Vicky Losada futbol jokalariek, besteak beste, No las llames 
chicas, llámalas futbolistas liburuan eta Víctor Gutiérrez waterpolo jokalariak. Azken horren salaketa 
publikoak, gainera, estatuan LGTBIQfobiagatik jokalari bati ezarri zaion lehen zigorra ekarri du 
berarekin batera, bien arteko partida batean izandako jarrera homofoboagatik.

Kontua zera da, garena askatasunez izateko eskubidea dugula uste, pentsatu eta sinesten dugula. 
Askatasunez izan nahi dugulako eta askatasunean egon nahi dugulako. Horrenbesteko atrebentzia 
al da? Horrenbeste eskatzen ari al gara? Zein da planteamendu horren akatsa, ba?

Hortaz, LGTBIQfobiaren Aurkako Nazioarteko Egunaren harira, Maiatzaren 17a, hausnarketa bat 
egitea nahiko genuke. Izan ere, LGTBIQfobiari buruz hitz egiten dugunean, jendartearen porrotari 
buruz hitz egiten ari gara oinarrian. LGTBIQfobia ez da beldurra, besterik gabe, gorrotoa baizik. Eta 
askotariko jendarte batek ezin gaitu gorrotora eraman.

Aberastuko gaituen jendarte bat izateko borrokan, alertan mantenduko gara. Garelako, gaudelako. 
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Otsailaren 24an jaso genuen 
txertaketa planaren berri. Plan 
horretan jasotzen zenaren arabe-
ra, Haurreskolak, Haur Hezkuntza, 
Hezkuntza Laguntzako Espezialis-
tak, jangeletako monitoreak eta, 
oro har, musukorik erabiltzen ez 
duten ikasleekin lan egiten duten 
kolektiboak izango ziren txertoa 
jasotzen lehenak.

Hala ere, plan hau ez da inoiz guz-
tiz gauzatzera iritsi.

Aste batzuk igaro ondoren, txer-
taketa plana erabat aldatu zen 
hezkuntzako beste talde batzue-
tara zabalduz. Baina, horrek, kaosa 
areagotu baino ez zuen egin, ja-

rraitu beharreko irizpideak zeharo 
desagertu baitziren.

Hori gutxi balitz, martxoaren 29an 
hedabide desberdinek uniber-
tsitatez kanpoko 55 urte baino 
gutxiagoko hezkuntza langileen 
%100ak txertoa jaso zuela baiez-
tatzen zuten. Baina, errealitatea 
ez zetorren bat saldu nahi zigu-
ten berriarekin; egun, langile asko 
oraindik txertatu gabe daude.

Hori horrela, STEILAS sindikatuak 
administrazioak adierazi eta heda-
bideek argitaratu zuten gezur hura 
gogor salatu zuen.

Azken berrien arabera, oraindik 
txertatzeke daude langileek da-

gokien Osasun zentruarekin ha-
rremanetan jarri beharko lirateke 
hitzordua hartzeko. Baina, horrela 
kudeatuta ere, badakigu ez direla 
beraien hitza betetzen ari.

STEILASek mila bider eskatu ditu 
txertaketa prozesuaren inguruko 
informazio gardena eta argibi-
deak, baina ez dugu inoiz erantzu-
nik jaso administrazioaren aldetik. 
Zer gertatzen ari da txertaketa pla-
narekin, orduan?

Beraz, txertaketa prozesua desas-
tre hutsa izan dela azpimarratzeaz 
gain, argi utzi nahi dugu oraindik 
ez dela amaitu. 

Iristen ez den txertoa: (ez)txertaketa Hezkuntzan

LAN OSASUN ETA SEGURTASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Sistema honek gaixotu eta hiltzen gaitu
Joan den apirilaren 28an Lan Osasun eta Segurtasunaren Nazioarteko Eguna ospatu zen. 
“Ospatu” diogu baina, ba al dugu ospatzeko ezer? Tamalez, beste urte batez, beren lanpostue-
tan hil eta osasuna galdu duten pertsona guztiak omentzeko eguna izan zen.

Azken bi urte hauetako egoera berezia izan bada ere, ez genuke COVID-19ak sortutako pande-
mia egoerak egun hori eklipsatzerik nahi.

Izan ere, urtea hasi zenetik 16 pertsona hil dira jada Hego Euskal Herrian lan istripuak medio, eta, 
oraindik Joaquin Beltranen gorputzak desagertuta jarraitzen duela ezin dugu ahaztu.

Azken 5 urteetako laneko istripu hilgarrien eta gaixotasun profesionalen laburpen estatistikoa 
kontuan hartzen badugu, nabaria da datuak ez direla batere onak:

2016 2017 2018 2019 2020

Estatistika ofizialak EAE Nafarroa EAE Nafarroa EAE Nafarroa EAE Nafarroa EAE Nafarroa

Lan istripu hilgarriak 40 9 32 11 37 10 28 13 27 11

Lan gaixotasunak 2.471 1.580 3.101 1.420 3.278 1.557 2.931 1.375 2.390 1.217

Iturria: Osalan eta ISPLN.

Argi dago urteek aurrera egin ahala, datuak ikaragarriak direla, langileen osasun eta bizi-baldin-
tzek okerrera egin dutela eta egun dugun hilkortasun-tasa onartezina dela.

Hori guztia kontuan izanda, gure eskaerak ikusgarri egin nahi ditugu:

*  Osalan/ISPLN eta Lan Ikuskaritzako plantilak handitzea.

*  Mutuak eta prebentzio-zerbitzuak publifikatzea.

*  Prebentzio-arloan zehapena jaso duten enpresekin kontratatzeko debekua ezartzea.

*  Enpresetan kontrol- eta jarraipen-ekintza gehiago egitea.

*  Enpresa guztietan arrisku psikosozialen ebaluazioak egiteko betebeharra ezartzea. 
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Euskal Herriak Kapitalari Planto plataformak Bizkaia 
Dorrearen proiektua bertan behera uzteko eskatu du
“Enpresa transnazionalen gehiegikerien aurka” egiten duen Euskal Herriak Kapitalari Planto 
plataformak, proiektua Foru Aldundiak bultzatzen duen Ekintzailetza Zentrotik kentzeko eska-
tu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Plataformaren ustez, Bizkaia Dorrearen proiektua “edozein 
preziotan hazteko mantran” oinarritutako eredu “jasanezina” da, eta, horrekin batera, zerga-
-beherapenak, lan-prekaritatea eta diru publikoaren “desbideratze makurra” ekarri ditu.

BBVAren Bilboko eraikin zaharreko ekintzailetzaren itsasargia “eredu kapitalista zahar horren gailurra” da. 
Plataformaren aburuz, lehiakortasuna areagotzeko ekintzailetza-zentro handi bat sortzearen justifikazio-
pean, diru publikoa sartuko da Asier Atutxak zuzendutako aholkularitza-enpresa pribatu batek zuzenduko 
duen ekimen batean. “Suposatzen dugu horixe dela aipatzen duten lankidetza publiko-pribatua”. 
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Baserritarren borroka eta elikadura-subiranotasuna
Emakumeak dira elikadura-subiranotasunaren protagonista. Elikadura-subi-
ranotasunaren alde borrokatzea lur eta elikagai osasuntsuen, lan duinaren eta 
indarkeriarik gabeko bizitzaren alde borrokatzea da. Baina baita ustiapenaren, 
agronegozioaren eta latifundioaren amaieraren alde borrokatzea ere. Emaku-
meak dira, nagusiki, elikagaiak ekoitzi eta prestatzeaz arduratzen direnak, haziak 
kontserbatuta eta biodibertsitatea zainduta, aspalditik pilatutako jakintzak ba-
liatuz. Elikadura-subiranotasunaren alde borrokatzea emakume nekazarien lana 
aitortzearen alde borrokatzea da; etxeko lanak, zaintza-lanak eta elikagaien pres-
tatze-lanak aitortzearen alde borrokatzea, hain zuzen ere. 

Bizkaian eta Gipuzkoan ez bezala, Arabako mendi 
gehienak jabetza publikokoak dira. Hori guztia, basoa-
ren kudeaketa komunalarekin batera, erabakigarria izan 
da Araba balio ekologikoak ondoen kontserbatu dituen 
EAEko lurraldea izan dadin. Orain, badirudi hori berdin 
zaiela erakunde politikoei; aurrerapen berdearen ize-
nean, gure altxorrik handiena sakrifikatzearekin obse-
sionatuta dirudite, energia-sektoreko multinazionalen 
gozamenerako.

Arabako Mendiak Aske elkarteak aspalditik dihardu energia berriztagarriak eta biodibertsitatearen kon-
tserbazioa uztartuko dituen trantsizio energetiko baten alde lanean. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak eta Iber-
drolak, gutxienez, Azaceta, Iturrieta, Arkamo eta Labraza mendizerrak 200 metroko aerosorgailuz bete 
nahi dituen makroproiektu eolikoa geldiaraztea du helburu. 

Joan den apirilaren 24an, manifestazio baterako deia egin zen Maeztun. Bertan, 600 pertsona inguru 
elkartu ginen eta alkateari eskatu genion inguruko ondare naturala defenda dezan. Izan ere, duela 
urte batzuk Kontserbazio Bereziko Eremu izendatutako Iturrietako mendiak, beti bezain berde jarrai-
tzea nahi dugu. 

Apirilaren 17a, Nekazarien Borrokaren Nazioarteko Eguna

Arabako mendiak aske
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Super Sur ez!
Bolintxu defenda dezagun!
Euskal Oasiaren burbuilaren jauntxoek, gure osasu-
naren kontura eta planetaren mugen gainetik hazten 
tematuak, autobide berri batekin birikak kaltetu diz-
kigute; kilometro bakoitzeko Europako garestiena 
dena, gainera. Baina apirilaren 24an Bilbon argi eta 
garbi esan genuen ez dugula Super Sur-ik nahi, gure 
inguruetako natura babestu behar dugulako, arna-
sa hartu nahi dugulako, itotzen ari garelako. Bizkai-
ko Foru Aldundiari eskatu diogu garraio jasangarria 
lehenesteko eta bere inbertsioak, beste administra-
zio batzuek bezala, zainketetara, osasunera, hezkun-
tzara eta zientziara bideratzeko, sektore horiek es-
trategikotzat jo baitira pandemian. Proiektua abiatu 
zenetik, hamabost hektarea suntsitu dituzte Sebe-
retxe inguruan, komunitatearen intereseko hainbat 
habitat barne, plataformak jakinarazi duenez. “Bide 
horri jarraituz gero, Bolintxuko haraneraino iritsiko 
dira, hau da, Pagasarriko mendiguneko harribitxira”. 
Ohartarazi da, obrek bere horretan jarraituz gero, tar-
te laburrean prozesua atzeraezina bilaka daitekeela.

Horrez gain, plataformak azpimarratu du proiektuak 
2017tik iraungita duela Ingurumen Eraginaren Adie-
razpena, nahiz eta Aldundiak “bidegabeko egoera 
hau ezkutatu nahi izan” duen. Egoera horren au-
rrean, plataformak helegitea jarri zuen auzitegian, 
eta epai bat egon artean, kautela-neurri gisa, obrak 
gelditzea eskatu da. 

Apirilaren 16an eta 19an, Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Arabak eta Inor Ez Etxerik Gabe ekimenak bi pro-
testa-ekintza egin zituzten. Lehenengoa Gizarte 
Larrialdietako Udal Zerbitzuaren aurrean egin zen 
eta, bertan, Gasteizko Udalak 2015ean Harrera Hi-
ria izateko hartutako konpromisoa betetzea eska-
tu zuten. Gizarte-kolektiboek aspalditik egiaztatu 
dute larrialdietako gizarte-baliabideak ez direla 
nahikoak kale gorrian dauden pertsonei eta hiritik 
Europa iparralderantz doazenei arreta emateko.

Ekintzaileek euren begiekin egiaztatu dute Udalak 
miseria-egoeran dauden pertsonei laguntza eman 
beharrean, 8 euro besterik ez dizkiela ematen au-
tobusa hartu eta beste hiri batera ospa egin deza-
ten. Gasteiz Harrera Hiriaren leloa inongo lotsarik 
gabe zapaltzen du Udal Gobernuak. Beste alde 
batetik, bigarren protesta egin zen etxe-agentziek 
bezeroak tratatzeko erabiltzen duten filtro arrazista 
salatzeko. Telefonoz egindako esperimentu baten 
bidez, egiaztatu egin zuten etxe-agentzia berbe-
rak (deitutako guztiek) bertako pertsona batentzat 
pisu eskaintza zabala duen bitartean, atzerriko 
azentua duten pertsonentzat eskaintzarik ez due-
la erantzuten du. Jokabide arrazista hori normali-
zatzen ari da, eta, horregatik, instantzia politikoei 
zein judizialei eskatu zitzaien horren arabera jar-
dun zezatela, xenofobiaren zantzu oro eragotziz. 

Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen
euskal zentroa sortu behar da
Merkatu globalari dagokionez, enpresen mesederako multiloka-
lizazioa bultzatu da eta, zentzu horretan, 2008ko krisiaren eta in-
ternazionalizazioaren arteko lotura nabarmena dela argi ikusten 
dugu. Hori dela eta, atzerrian kokatutako euskal enpresek beren 
inpaktu sozial, ekonomiko eta abarren “kontrol publikoa” izan 
beharko luketela adierazi nahi dugu.

Era berean, europar funtsekiko jarrera kritikoa dugu. Argi dago 
zerbitzu publikoak indartzea eta zaintza sistema publiko komuni-
tarioa bultzatzea ez direla horien lehentasuna eta, zentzu horretan 
ere, funtsen esparruan, ikusi ahal izan da zer norabide hartu den. 

Gasteiz harrera hiria



Finantza sistema publikoaren alde: Kutxabank Publikoa plataforma
Martxoa eta maiatza bitartean, mozioak eta adie-
razpenak egin dira eta egingo dira EAEko hiru hi-
riburuetan eta hiru lurralde historikoetako Batzar 
Nagusietan, honako arrazoiak direla eta: ban-
ku-komisioen igoeren kontra egitea, zerbitzuak 
murriztearen kontra egitea eta banku-sukurtsalak 
ixtearen kontra egitea.

Ezin da ahaztu Kutxabank diru publikoz 
sortutako aurrezki kutxen baturaren 
ondorio dela eta bere pribatizazio-pro-
zesua bideratuta badago ere, oraindik 
ez da burutu. Badaude, gaur-gaurkoz, 

hainbat erakunde publiko Kutxabankek hartu-
tako erabakietan eragiteko gaitasuna dutenak. 
Posible da beste bide bat hartzea. Europako 
herrialde askotan (Frantzia, Alemania, Italia…) 
banka publikoak indar handia dauka eta, gaine-
ra, Espainiako Estatuan dagoen bankuen oligo-
polio-egoeratik urrun daude.

Horren harira, Kutxabank Publikoa plataforma-
ren eskutik, “Finantza sistema publikoa mun-
duan eta Euskal Herrian” jardunaldiak burutu 
ziren maiatzaren 20an eta 27an Bilboko La Bolsa 
udaltegian. 

Israelgo okupazio indarrek Juana Ruiz Sánchez atxilotu izanak nazioarteko 
zuzenbidean onartutako giza eskubideak urratzen ditu.

Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordeak zehazten duen bezala, 
Juaniren atxiloketa arbitrarioa da, ez baita arrazoizko egoeran gertatu. 
Juani pertsona zibila da, Israelek asmatutako auzitegi militarren edo 
Gorte Martzialen mende dagoena; palestinarrak eta ekintzaileak bakarrik 
auzipetzeko asmoarekin sortutako auzitegien menpe, hain zuzen ere.

Israelgo agintariak gizateriaren aurkako apartheid- eta jazarpen-krimenak 
egiten ari dira, Human Rights Watchek argitaratutako txosten batean 
azaldu duenez.

Juanaren atxiloketa Israelgo Gobernuaren politika orokorraren ondorio da. Hau da, israeldar juduek 
palestinarrekiko duten nagusitasuna mantentzea eta lurralde okupatuan, Ekialdeko Jerusalem barne, 
bizi diren palestinarren aurka egindako gehiegikeria larriak egiten jarraitzea. 

Juana Ruiz Sánchez askatu!
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2021eko Eilastasuna funtsaren Asanblada, egungo osasun-egoerak hala behar-
tuta, bideo bidez egin behar izan zen, eta 19 Eilastasunkide eta 9 proiektu-ar-
duradun elkartu ginen. Bertatik bertara ez izatea asanblada aurrera ateratzeko 
zailtasun izan bazen ere, dena ongi atera zen eta, gainera, Kolonbia, Uganda edo 
Nepaleko kideek beraien herrialdeetatik parte hartzeko aukera izan zuten.

Bertan, aurretik genituen Artea, Nepal, Uganda, Peru, Maputxe Herria eta Zanbiako proiektuen berri izan 
genuen, eta hurrengo urtean ere mantentzea erabaki genuen. Horietaz gain, Kolonbiako “Ciudad Berraca, 
Confluencia de mujeres para la acción pública Bucaramanga, Fundación Enlace Social” proiektua ere funtsera 
gehitu genuen.

Halaber, gure barne arautegian 8 urtez 8 proiektu edukitzea adostu genuenez, eta hutsune bat betetzeko 
geratu zenez, ezohiko Asanblada egin genuen. Aurkeztutako hiru proiektuetatik (Senegal, Argentina, Melilla), 
hirurak ere proiektu zoragarriak izan arren, Melillakoa martxan jartzea erabaki genuen. Eilastasuna funtsaren 
parte ez bazara, eskatu informazio gehiago hurbilen duzun egoitzan edo eilastasuna.steilas.eus web orrian, 
eta egin zaitez Eilastasunkide! 
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www.steilas.eus

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

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

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

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

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

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

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

Irakaskuntzako aldizkaria
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