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editoriala

Presa hezkuntza-lege 
berrirako!
Adostasun hotsak entzuten dira azken aldian hezkuntza-lege berria dela 
eta. Beti izan da zaila hezkuntzako lege-proposamen bat mahai gainean jarri 
denean bide komuna bilatzea; badirudi oraingo honetan proposamen “ezin 
hobearen” aurrean aurkitzen garela, jatorriz ildo ezberdinetako alderdiak 
asebetetzen dituena. Bitxia da adostasuna argitaratu izana legearen funtsa 
oraindik jakiteke dagoenean; pentsatzekoa baita adostasunaren aurretik 
negoziaketa eta eztabaida beharko liratekeela. Lehendakariak berak jakinarazi 
zuen 2022rako hezkuntza-itun bat duela helburu, eta horretarako bidelaguna 
topatu omen du.

Lege bat behar omen dugu, baina, zertarako? Zerbait aldatzeko edo duguna 
dagoen bezala uzteko? Burutazio horiek ezinbestean datozkigu orokorrean toki 
politiko hain desberdinak defendatzen dituztenek bat-batean adostasunaren 
izenean hitz egiten dutenean, data eta guzti. Hezkuntzan zer elkargune ote 
dituzte?

Hainbat dira burura datozkigun arrazoi posibleak; batetik, jaiotze-tasaren 
jaitsierak ondorioak izango ditu hezkuntzan, eta horiek zein sareren kalterako 
izango diren erabaki beharko du Hezkuntza Sailak, bere titulartasuneko 
ikastetxe publikoen kalterako izango da? Bestetik, itunak berritzeko urtea 
izango da 2022, datozen 6 urteetarako ondo lotuta uzteko unea. Horrekin 
zerikusi zuzena duela esan dezakegu, zaila baita ulertzea aurreko urteetan 
tiraderan gordeta egon den hezkuntzako lege-proposamenak bat-batean 
hartu duen abiadura hartzea eta prozesuaren amaiera-data hain argi izatea.

Kezka da nagusi gurean aspalditik, eta, arindu beharrean, areagotuz joan 
da, alderdi politiko antagonikoen “sintonia” hezkuntza dela ikusita. Parte-
hartzearen aldetik, eragileen garrantzia jartzen dute mahai gainean, baina 
egiaz goitik behera jorratutako prozesu baten aurrean gaude, zeinean 
hausnarketa eremu ez-formalak sortu diren, eta batek pentsa lezake eremu 
horiek prozesuari zilegitasuna emateko besterik ez direla.

STEILASen argi dugu planteatzen den lege horri aurre egin behar diogula, 
eskola publikoa egoera are zaurgarriagoan uzten duelako. Hainbat faktore 
izan behar ditugu kontuan, jakinarazi dutenari erreparatuz: batetik, publiko-
pribatu sistema duala blindatu egiten da lege horrekin, titulartasun pribatuko 
ikastetxeei nortasun publikoa emanez eta haien gainfinanziazioa bermatuz 
hurrengo 30 urtetarako, agian. Segregazioaren arazoa dugu bestetik, lege 
horrek ez baitu neurri zehatzik planteatzen dugun arazo gatazkatsu horren 
aurrean .

Hori horrela, STEILASen argi daukagu ez dugula behar egun dugun egoera 
arautuko duen legerik. Aldaketa bat behar dugu, eta horretarako hausnarketa 
prozesu luze bat beharko dugu, non hezkuntza komunitateak eta adituek parte 
hartu beharko dugun. Gu prest gaude eremu horretan parte hartzeko, Euskal 
Eskola Publikoaren etorkizunaren alde borrokatzea helburu gisa hartuta. 
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Urrutiko Oinarrizko Hezkuntza 
Ikastetxean (UPHI) 
eta murrizketak:
Administrazioak alde bakarrez erabaki du 
matrikulazio epea murriztea. Orain arte, ikas-
turte osoan zehar egin ahal zen, eta, aurten-
go ikasturtean, ekainean, urtarrilean eta irai-
lean oinarrizko hezkuntzan, eta batxilergoan, 
ekainean eta irailean. Murrizketa horiek 
ikasle askoren ikasketa- prozesuak kaltetzen 
ditu, eta onartezina dela deritzogu.

Berritzeguneak eta murrizketak
Berritzeguneen egitura eta antolaketa berritu behar da? 
Agian bai, baina Jaurlaritzaren proposamenik ez dugu jaso, 
negoziazio-bileretan ere ez da tratatu. Administrazioak be-
rrantolaketak egin ditu. Alde bakarreko erabaki horren on-
dorioz, aholkulariak gutxitu egin dira, eta kontuan izan behar 
da aholkulari bakoitza batez beste 12 ikastetxez arduratzen 
dela. Hortaz, bada, zenbat ikastetxe geratu dira aholkularitza 
gabe? Lanean daudenen lan-zama zenbateraino handitu da?

Antolaketa berriek lana eta zerbitzua hobetzeko behar dute 
izan, eta ez murrizketak justifikatzeko.

Lekualdatze-lehiaketa -EAE- 2021/2022
Merezimenduak: Ofizioz Hezkuntza Sailean jasota baldin badago (O). Karrerako funtzionarioa zarenetik (K)
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1. Antzinatasuna  (O) (K)
1.1.1. Ikastetxean behin betiko gisa (2, 4 edo 6 puntu/urte)

1.1.2.  Ikastetxean behin-behineko gisa (2 puntu/urte)

1.1.3. Zailtasun bereziko lanpostu edo ikastetxean (2 puntu/urte)

1.2.1.  Kidegoan (2 puntu/urte)

1.2.2. Azpitalde bereko edo goragoko kidego batean (1,5/urte)

1.2.3. Beheragoko azpitaldeko kidego batean (0,750/urte)

2. Katedradunen kidegokoa izatea (5 puntu)

3. Merezimendu akademikoak (10 puntu gehienez) (O)
3.1.  Doktoregoa, graduondokoak eta aparteko sariak

3.2.  Unibertsitateko bestelako titulazioak: gradua, lehen ziklokoak, bigarren ziklokoak

3.3. Hizkuntza-eskola, musika eta dantza...

3.4.  Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko B2 maila edo hori baino maila handiagoa

4. Karguak (20 puntu gehienez) (K)

4.1. Zuzendaria (O) (4 puntu/urte)

4.2. Zuzendaritzan (O) (2,5 puntu/urte)

4.3.  Beste funtzioak: tutorea, koordinatzailea, mintegi burua (5 puntu gehienez)

4.4.  Zuzendaritza lanetan balorazio baikorra (O) (2 edo 1,25 puntu/urte)

5. Prestakuntza eta hobekuntza (10 puntu gehienez) (O)
5.1. Gainditutako prestakuntza-jarduerak (6 puntu)

5.2. Emandako prestakuntza-jarduerak (3 puntu)

5.3.  Beste espezialitate bakoitzeko (EPEaren bidez) (puntu 1)

6. Beste merezimenduak (15 puntu gehienez)

6.1.  Argitalpenak (8 punturaino)

6.2.  Ikerketa edo berrikuntzako sariak (O) (2,5 punturaino) 

6.3.  Merezimendu artistiko edo literarioak (2,5 punturaino)

6.4.  Hezkuntza-administrazioko lanpostuak (K) (1,5 puntu/urte)

6.5. EPEn epaimahaikidea (O) (0,5 puntu/deialdi)

6.6.  Gradu edo Masterreko praktiketako tutorea (K) (0,100 puntu/urte)

6.7.  PL0-ko plazetara joatea PL1 edo PL2 izanda (5 punturaino) (O)
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Artikulu hau egiten hasi ginenean, gure helburuak 
hauek ziren: Estatuko azken hezkuntza-legeak az-
tertzea, erlijioa ikastetxeetan nola zegoen araututa 
jakitea eta itunen errealitatea ikertzea, LOMLOEk 
hezkuntza-itunak lortzea zailagoa zela esan omen 
duelako.

Legeak, akordioak eta konstituzioak ikusita, ondo-
rioak ateratzea oso erraza egin zaigu. Ea zer iruditzen 
zaizuen.

Historikoki aldizkari ofizialetan argitaratu diren doku-
mentuak hauek dira:

Artículo 14. Derecho a la educación.

1.  Toda persona tiene derecho a la educación y 
al acceso a la formación profesional y perma-
nente.

2.  Este derecho incluye la facultad de recibir gra-
tuitamente la enseñanza obligatoria.

3.  Se respetan, de acuerdo con las leyes naciona-
les que regulen su ejercicio, la libertad de crea-
ción de centros docentes dentro del respecto 
de los principios democráticos, así como el de-
recho de los padres a garantizar la educación y 
la enseñanza de sus hijos conforme a sus con-
vicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Constitución Europea, Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea

Artículo 27. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.

1.  Todos tienen el derecho a la educación. Se re-
conoce la libertad de enseñanza.

3.  Los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones.

4.  La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Atal 
hori lege guztietan aipatzen da. Guztietan.

Constitución española

Europak argi uzten ditu bi puntu hauek: degirrorrez-
ko hezkuntzaren doakotasuna, eta gurasoen aska-
tasuna haien umeen eskola aukeratzerakoan. Esta-
tuko konstituzioak gurasoen aukeratzeko eskubidea 
bermatzen du. Irizpide bi aipatzen dira. Bat, noski, 
erlijioa.

Estatuko Hezkuntzaren legeen historia
Doakotasuna, aukeratzeko askatasuna eta erlijioa(k)
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Hori ikusita, gogora etorri zitzaigun “konkordatu” 
hitza. Badaezpada, begiratu egin genuen. Garai har-
tako kanpo-ministroak sinatu zuen du. Hona hemen 
topatu genuena:

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre 
el Estado español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en 
la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979

«BOE» núm. 300, de 15 de diciembre de 1979
Artículo I. La educación que se imparta en los 
Centros docentes públicos será respetuosa con 
los valores de la ética cristiana.

Hau da, Eliza katolikoak esaten duenaren kontra 
ezin gara joan. Nahiz eta ados ez egon. Nahiz eta 
absurdoa iruditu.
Artículo II. Los planes educativos para el alumna-
do de 3 a 18 años incluirán la enseñanza de la re-
ligión católica en todos los Centros de educación, 
en condiciones equiparables a las demás discipli-
nas fundamentales.

Por respeto a la libertad de conciencia, dicha ense-
ñanza no tendrá carácter obligatorio para los alum-
nos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.

Estatuko lege guztietan atal hori horrela agertzen 
da. Erlijio katolikoa eskaini egin behar da. Azken 
legeetan beste erlijio monoteista batzuk ere es-
kaini behar dira.
Artículo III. La enseñanza religiosa será impartida 
por las personas que, para cada año escolar, sean 
designadas por la autoridad académica entre 
aquellas que el Ordinario diocesano proponga para 
ejercer esta enseñanza.

Erlijio-irakasleak ez dira besteak bezalakoak. 
Apezpikuak kontratatzen ditu. Osle!
Artículo VI. A la jerarquía eclesiástica corresponde 
señalar los contenidos de la enseñanza y formación 
religiosa católica, así como proponer los libros de 
texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza 
y formación.

Erlijio katolikoaren kontra ezin da ezer irakatsi, 
baina Elizak askatasuna du nahi duena emateko.
Artículo X. El Estado reconoce la existencia legal de 
las Universidades de la Iglesia establecidas en España.

Zerbait falta bazen, unibertsitateak ere primeran 
lotu zituzten.

Espainiako Estatuak eta Vatikanoak 1979n dena lo-
tuta utzi zuten, eta gero ez du inork ezer aldatu nahi 
izan. Agian bada garaia, ezta?
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Franco hil zenetik 8 lege berri jaio dira (40 urteetan, 8. Bost urtean bat):

LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006), 
LOMCE (2013) eta LOMLOE (2020).

LOECE eta LOCE ez ziren indarrean jarri. LOMCE eta LOMLOE ez dira lege 
organikoak, 
aurrekoaren hobekuntzak baizik.

Legeak onartu baino lehen, soilik bik izan zuten eztabaida prozesua: LOGSEk eta 
LOEk. Boterea zeukan alderdi politikoak beste legeak zuzen kongresura eraman zituen, 
eztabaidagunerik zabaldu gabe.

Legeen laburpenak
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LOECE (1980). Todos los españoles 
tienen derecho a recibir una educación básica 
y profesional que permita el desarrollo de su 
propia personalidad y la realización de una 
actividad útil a la sociedad. Esta educación 
será obligatoria y gratuita.

Los padres y tutores tienen el derecho a elegir 
el tipo de educación que deseen para sus hijos 
o pupilos y a que éstos reciban, dentro del 
sistema educativo, la educación y la enseñanza 
conforme a sus convicciones filosóficas y 
religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el 
centro docente que mejor se acomode a esas 
convicciones.

El Estado garantizará la libertad fundamental 
de elección de centro educativo en los niveles 
de enseñanza que se establezcan como 
obligatorios y, consecuentemente, gratuitos.

Todas las personas físicas o jurídicas podrán 
crear, gestionar y dirigir centros docentes 
que impartan las diversas enseñanzas que 
comprende el sistema educativo.

LOPEG (1995). Lege honek gobernu-
organoen, ikuskaritzaren, irakasleen klaustroaren 
eta eskola kontseiluaren funtzionamendua 
arautzen du.

Kanpoko ebaluazioak aipatzen dira.

LOGSE (1990). Berri nagusiak:

Derrigorrezko hezkuntza 16 urte arte da.

Erkidegoei curriculumaren ehuneko bat 
uzten zaie haiek elaboratzeko.

LODE (1985). Lege honek konzertazioa 
arautzen du. Aitortzen du egungo egoera jasanezi-
na dela, eta publika/pribatu-diru lagunduta desore-
ka nabarmena zela.

El régimen de conciertos que se establece en el 
presente Título implica, por parte de los titulares de 
los centros, la obligación de impartir gratuitamente 
las enseñanzas objeto de los mismos.

Son causa de incumplimiento del concierto (entre 
otras):

• Percibir cantidades por actividades escolares 
complementarias o extraescolares

• Impartir las enseñanzas objeto del concierto 
contraviniendo el principio de gratuidad.

• Infringir las normas sobre admisión de alumnos.

El incumplimiento muy grave del concierto dará 
lugar a la rescisión del concierto. Dena dela, oso 
erraza zen gela baten konzertazioa.

Eta konzertazioaren buruz beste lege guztietan ez 
da ia ezer aipatzen.

Estatuko Hezkuntzaren legeen historia
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Guk hori Nafarroan
eta EAEn indarrean 
nola jartzen duten 
ikusi nahi/behar 

dugu?

LOE (2006). Helburu nagusienetako bat, 
gizarte kohesionatzea da.

LH-ko 4. mailan eta DBHko 2. mailan ebaluazio 
diagnostikoa burutuko da.

Lege honetan segregazioa ekiditeko neurriak 
aipatzen dira. Horien artean, nola eskolatu ikasleria 
ikastetxe publiko eta itunpekoen artean.

Se imparticirá “Educación en valores éticos y 
cívicos” en el 3º ciclo de primaria y en algún curso 
de secundaria.

Garantías de Gratuidad

En ningún curso podrán los centros percibir cantidad 
de las familias por percibir enseñanzas de carácter 
gratuito, imponer obligación de hacer aportaciones 
ni establecer servicios obligatorios que requieran 
aportación económica.

LOMLOE (2020). Hau, LOMCE bezala, ez da lege oso 
bat, LOE/LOMCE legearen aldaketa baizik.

• Adopta un enfoque de igualdad de género a través de la 
coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje - de 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la 
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, 
introduciendo en educación secundaria la orientación educativa 
y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

Las Administraciones educativas deben garantizar el derecho de 
todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas 
públicas.

Errebalida bertan behera.

LOEren ebaluazio diagnostikoak, berriro indarrean.

Gelen itunei dagokiona hau da:

• Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos 
aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones 
económicas desfavorables, los que realicen experiencias 
de interés pedagógico para el sistema educativo, los que 
fomenten la escolarización de proximidad y los que estén 
constituidos y funcionen en régimen de cooperativa.

• Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades 
y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los 
centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos 
desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas 
educativas, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no 
separarán al alumnado por su género.

• Los centros educativos deberán necesariamente incluir y 
justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan 
para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas 
educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la 
violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, 
sexualidades y su diversidad, y la participación activa para 
hacer realidad la igualdad.

LOMCE (2013). Berez, ez da 
lege bat, aurrekoaren (LOE) aldaketa 
bat baizik.

Helburu nagusitariko bat da ikasleei 
enplegagarritasuna erraztea.

Ebaluazio-diagnostikoa, lehen uler-
tzen zen bezala, desagartu egiten da. 
Orain LHko 6. mailan bat egin behar 
da, eta gero DBHko 4. mailan eta Ba-
txilergoko 2. mailan, titulua lortzeko 
“errebalida” egin behar da. Erreba-
lida hori gainditzen ez bada, ez da 
titulua lortzen.

En la oferta de los centros docen-
tes para bachillerato debe constar 
Religión.

Azkenik:

Los padres, madres o tutores le-
gales tendrán derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban enseñanza 
en castellano.
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LOCE (2002). Hiru ardatz nagusiren 
artean, bat hezkuntza-sistema emaitzen 
aldera orientatzea da.

Las Administraciones educativas realizarán 
una evaluación general de diagnóstico.

Los centros privados que, en orden a la 
prestación del servicio de interés público 
de la educación y a la libertad de elección 
de centro, impartan las enseñanzas 
declaradas gratuitas en la presente Ley, 
podrán acogerse al régimen de conciertos 
siempre que así lo soliciten y reúnan los 
requisitos previstos.

Doakotasuna, aukeratzeko askatasuna eta erlijioa(k)
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Hau al da Hezkuntzak behar duen 
digitalizazioa?

Onartu behar dugu teknologiaren olatua ikaraga-
rria izan dela azken hamarkadetan (ordenagailuak, 
Internet, mugikorrak...). Ikaragarrizko berrikuntzak 
oso denbora motzean. Oraindik gure gizarteak la-
nak ditu aldaketa horiek bereganatzeko eta heldu-
tasun-falta handia dago orokorrean iraultza horren 
abantailak eta arriskuak ondo bereizteko, hezkun-
tza-komunitatean ere.

Gezurra badirudi ere, gazteek ez dakite asko 
teknologia digitalari buruz, oso mugatua eta 
estua da haien konpetentzia. Harritu egiten 
gara mugikorrean oso azkar aritzen direlako, 
baina teknologiaren erabilpen egokia ez da hori. 
Erabilera arduratsua izatean, ikastean, lan egitean 
edo edukiak sortzean azaltzen dira haien gabeziak.

Olatu horretan surf egiteko ez geunden prest 
eta, hobeto egon arren, gaur egun ere ez gaude 
prest, eta ez da harritzekoa. Inoiz ez ditugu izan, 
historian zehar, horrenbeste aldaketa global gure 
bizimoduan. Prozesatu eta integratu egin behar 
ditugu berrikuntzak, eta ez dugu denborarik izan. 
Hala ere, hezkuntza-sistemak gizartean dugun 
errealitateari berriari erantzun behar dio. Dena 
aldatu denean, lehen egiten zen moduan ezin 
da irakatsi. Aldi berean, orain arte baliagarria 
izan dena eta urte askotan garatutakoa ezin da 
leihotik bota. Pandemiak proban jarri gaitu eta 
esperimentu erraldoi bat izan da zentzu honetan.

Hala ere, baliabide digitalei erabilera egokia ema-
ten al diegu?

Egia da konpetentzia digital batzuk landu behar 
direla. Gure seme-alabak mundu digital honetako 
herritarrak izango dira eta modu egokian lan, bizi 
eta gozatzeko prest egon behar dute. Teknologia 
nonahi dagoen gizarte honetan atzean geratzerik 
ez dago. Biztanle digital kritikoak izan daitezen 
gaitu behar ditugu ikasleak, etorkizunean gizartean 
sortuko diren erronkei era kritiko eta eraikitzailean 
erantzun diezaieten.

Hori bai, garbi izan behar dugu ikastetxeetan tek-
nologiak ezin duela erabat papera baztertu. Esko-
letan dena digitalki egitea ez da eredurik onena. 
Jarduera didaktiko bat digitalki, eta ez analogiko-
ki, egiten denean, zer irabazi eta zer galtzen den 
ebaluatu behar da. Hori da bidea. Teknologiak pa-
perarekin batera eskutik joan behar du eta irakas-

EAEko ikastetxeetan, 2010-11 
ikasturtean Eskola 2.0 programa 
sartu zen. Ekimen honen helburu 
nagusia, hezkuntzan, LHko 
5. mailatik hasi eta DBHraino 
informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berriak sartzea izan zen. 
Ez zen erronka txikia! Besteak 
beste, ohiko ikasgelak ikasgela 
digital bilakatu behar ziren, ikasle 
eta irakasleak IKT gaitasunean 
trebatu behar ziren, edukiak sortu 
eta ikasgeletako metodologia 
aldatu behar zen. Bide batez, 
arrakala digitalari aurre egin 
nahi zitzaion eta lan dinamikoa, 
partaidetzakoa, sustatu. 
Sustatzaileen esanetan, programa 
horrek HEZIKETA KALITATEA 
HOBETZEA ekarriko zuen. 
Hamar urte baino gehiago pasa 
diren honetan, helburuak lortu 
al dira? Digitalizatze-prozesua 
egoki eraman al da? Heziketa 
kalitatea hobetu al du? EHUko 
Hezkuntza Teknologiaren Ikerketa 
Taldekoengana (WebLearner) 
joan gara erantzun bila.
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kuntza-prozesua aberastu. Ezin da erabat papera 
baztertu eta bere lekuan pantaila bat jarri!

Ikerketa askok diotenez, irakurmen ahalmena % 50-
60 hobea da paperean pantaila batean baino. Biga-
rrenean, irakurketa diagonala deritzon sindromea 
ohikoa da, hau da, bizkor irakurri bai baina azale-
tik, gaietan sakondu gabe. Iritzi kritikoa eta propioa 
izateko eta hori defendatzeko, gaiak ezagutu eta 
landu egin behar ditugu. Zoritxarrez, azaletik ira-
kurtzeak ez digu horretan lagunduko. Edukiak ga-
ratzean, gailu digitalekin ohikoak diren saiakuntza-
-errorea prozedurei erabilera ona eman behar zaie, 
kasu askotan gaietan sakontzeko ez baitute balio. 
Ondorioz, pantaila eta gailu digitalen eragin nega-
tiboa konpentsatu egin beharko genuke haien pre-
sentzia orekatuz, baina guztiz baztertu gabe, hori 
errealitateari bizkarra ematea izango bailitzateke. 
Argi eduki behar dugu zer hobetu nahi dugun tek-
nologia berri bat txertatzean, eta horren ondorioz 
zer gal dezakegun.

Gaitz guztien errudun ere ez dugu egingo, tekno-
logia era egokian erabiliz gero, aukera izugarriak 
eskaintzen baititu edozein ikasgai aberasteko, 
konpetentzia digitalak lantzeko, ikasle bakoitzak 
behar dituen baliabideak eta erritmoak egokitze-
ko, talde-lanean aritzeko... Alabaina, ondo plani-
fikatu gabe, ez dago analogikoki egin ohi dena 
egun batetik bestera digital bihurtzerik. Ikasgaiak 
baino gehiago, ezagutza faltak eta planifikazio es-
kasak ekar dezakete arazoa. Hori ez gertatzeko, 
irakaslearen gaitasun digitala derrigorrezkoa da.

WebLearner-ekoen esanetan, digitalizatzeak eka-
rri duen beste onuretako bat talde-lana sustatzea 
izan da, eta taldekideen gaitasun anitzak integra-
tzeko egiten diren ahaleginak nabariak dira. Beti 

bezala, oreka puntua lortu behar da eta banakako 
lanak ezin dira baztertu, lantzen diren konpeten-
tziak ezberdinak baitira. Baina, kontuz, lana tal-
dean partekatzea eta benetako talde lana desber-
dindu beharko genituzke.

Hala ere, aurrera begira, digitalizatzeak baditu 
oraindik erronka batzuk.

•  Ikasleen arteko arrakala teknologikoa ez da itxi 
eta nabarmen azaldu da pandemia garaian, 
non ISEK baxuko ikasleak, etxean konfinatuta 
egon direnean, ikastetxeen kontroletik at gera-
tu diren, desagertuta.

•  Irakasle askok, konfort egoeratik atera beharko 
lukete, jarrera aldatu, teknologiaren erabilera 
pedagogikoa onartu eta, ohiko irakaskuntza-
-prozedurak erabat utzi gabe, digitalizatzeak 
ematen dituen aukerak aprobetxatu beharko 
lituzkete.

•  Teknologia eta balio etikoak lerrokatu egin 
behar ditugu, teknologia tresna bat izan dadin, 
eta ez arma bat.

•  Gizartean, heldutasun-maila teknologiko nahi-
ko batetara iristea lortu beharko genuke, mugi-
korretatik at, aukerak askotarikoak baitira.

Oraindik, eta beti, hezitzailearen prestakuntza, 
ezagutza eta motibazioa dira ezinbestekoak ira-
kaskuntza-ikasketa prozesuan. Hori bai, mende 
honetako hezitzaile on batek oso presente izan 
behar du errealitate digitala. Pedagogia teknolo-
giaren aurretik egon behar da beti. Teknologiak 
laguntza emateko egon beharko lukeen bitarteko 
bat izan behar du. 
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Ordezkaritzak
ere pandemiak jota?
Urria osasun-alarmarik gabe hasi badugu 
ere, badirudi gure ordezkaritzak izurritetik atera 
ezinik dabiltzala oraindik ere.

Azken urte hauetan behin eta berriz salatu ditugun 
kudeaketa eskasa, baliabide falta… pandemiak 
zuritu egin ditu, eta bati baino gehiagori ederki 
etorri zaio egoera hau, COVID-19aren izenean dena 
justifikatua baitago. COVID-19aren pandemiak 
agerian utzi du azken urteotan behin eta berriz 
salatu duguna: ordezkaritzetako hedabideak ez 
direla nahikoak beharrezko kudeaketa guztiak 
egiteko.

Azken aste hauetan hainbat dei jaso ditugu, etsita 
zeuden langileenak, ezin baitziren ordezkaritzekin 
harremanetan jarri, eta sortzen zitzaizkien arazoen 
aurrean erantzunak behar zituzten.

Lehenengo Arabako lurralde-ordezkaritza izan 
zen ateak itxi eta aurrez aurreko arreta, baita arre-
ta telefonikoa ere, e-mail bidezko arreta hutsera 
bideratu zuena. Ideia hau gustatu eta, duela gu-
txi, Bizkaiko lurralde-ordezkaritzak ere txerto ber-
bera jartzea pentsatu du.

Aipatutako arreta-falta gutxi ez balitz, eskaintzen 
den zerbitzuaren kalitatea ere erabat hankamotza 
da. Sarritan, ematen dituzten erantzunak, argibi-
deak eta kasuen kudeaketa ez dira guztiz egokiak 
Badira 50 km-ko distantziagatik lanaldi partziale-
ko lanpostu bati uko egiterik izan ez dutenak, lan-
postu bat eskaintzeko garaian txanda-pasa egin 
zaienak, kontsulta bat egin eta erantzunik jaso ez 
dutenak...

La falta de recursos humanos y la mala gestión han provocado un 
auténtico caos en el área de personal de las diferentes delegaciones. 
Como consecuencia, el servicio de atención directa que hasta ahora 
se daba, ha sido suprimido presencial y telefónicamente. En el caso 
de personal no docente, las sustituciones se siguen realizando, hoy 
en día, de manera telefónica y son innumerables los casos en los que 
se han cometido errores a la hora de adjudicar puestos. Exigimos a la 
Administración que dote a las delegaciones de los recursos necesarios 
y que garantice a su plantilla el derecho a la atención directa.

Egungo egoerak agerian uzten du irakasle ez 
diren langileen atalak ez duela behar adina gi-
za-baliabide dituen kudeaketa guztiak egiteko 
(ordezkapenak, lizentziak, baimenak, zalantzak...). 
Baliabide falta horren ondorioz, gaizki egindako 
kudeaketak, bete gabeko ordezkapenak… izan 
dira eta, beti bezala, langileen kalterako.

Hezkuntza Sailak jar ditzala beharrezkoak diren ba-
liabide guztiak langileok kalterik ez jasateko, azken 
finean horiek jasaten pairatzen baitituzte egoera-
ren albo-ondorioak beren eguneroko bizitzan. 

Arreta zuzena bermatzea 
ezinbestekoa da!
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Negoziazio Mahairako deialdi bat jasotzea 
espero genuen arren, kurtso hasiera urrun geratu 
zaigun honetan, oraindik ez dugu jaso Hezkuntza 
Sailaren inolako jakinarazpenik. Ikasturtea oso 
asmo onekin amaitu genuen iaz, ikasturte honetan 
langile lan-kontratudunen hitzarmen kolektiboa 
berritzea amaitutzat eman ahal izateko, baina, 
egia esan, momentuz ez da inolako hurbilketarik 
izan. Gogoratuko duzuenez, aurreko ikasturtean, 
zenbait gai jorratu genituen Lakuan, hala nola 
lanaldia eta funtzioak, baina behin betiko 
proposamenik ez zehazteaz gain, oraindik ere 
hainbat gai daude negoziatzeko. Hori dela eta, 
zailtasunak aurreikusten ditugu dokumentua 
ekainean amaitzeko.

Bestalde, beste behin ere, tristuraz ikusi dugu 
sektoreari dagokion ikasturte hasierako jarraibi-
dea ez dela jaso ikastetxeen funtzionamendua 
zehazten duten 2021-2022ko ikastetxeen anto-
laketa-dokumentuetan. Dokumentu horietan 
ikastetxeen funtzionamendua, kudeaketa eta 
irakasleen inguruko informazioa zehazten da. 
Urtero eskatzen dugu; izan ere, zentroko langi-
leak garen heinean, gure kolektiboa dokumen-
tu horietan sartu beharko litzatekeela iruditzen 
zaigu. Administrazioak hainbatetan onartu du 
begi onez ikusten duela proposamena, baina, 
hala ere, urtez urte atzeratzen ari da. Bada ga-

Non ote dago 
gure negoziazioa?

Es vergonzoso que, a estas alturas 
del curso, desde el Departamento 
de Educación no hayan iniciado 
ningún acercamiento para dar 
inicio al proceso de negociación. 
No olvidemos que el curso 
pasado dejamos dos temas muy 
potentes encima de la mesa, la 
negociación del ya anticuado 
convenio colectivo vigente desde 
el 2004 y una OPE que afectará 
a varios colectivos profesionales 
y cuya convocatoria se prevé sea 
publicada a lo largo del 2022.

Ikasturte hasierarekin batera 
negoziazio-prozesua hasiko genuela 

uste bagenuen ere, gaur egun oraindik 
prozesua geldirik dago

raia inklusioaz hitz egiteari uzteko eta praktikan 
jartzen hasteko, ikasleei dagokienez, noski, bai-
na baita heziketa berezian lan egiten dugun lan-
gileoi dagokigunez ere. 

Borrokan jarraituko dugu; 
negoziazioa orain!



1. Norberaren bazkaria
Bai jardun osoko lanpostua duten langileei bai jardun 
erdiko lanpostua betetzen dutenei, jantokian zerbitzurik 
ematen duten edo ez kontuan hartu gabe, norberaren 
bazkarirako denbora dagokie. Jardun osoko lanpostua 
izanez gero, ordubete dagokio langileari; jardun erdiko 
lanpostua izanez gero, 30 dira dagozkion minutuak.

Jangelan zerbitzua emanez gero, bazkalordua lanordu-
tzat zenbatzen da.

Jantokian zerbitzurik ematen ez bada, bazkalordua ez 
da lanordutzat zenbatzen.

Ikasturte hasieran urtero errepikatzen diren zalantzak

Urtero, lan baldintzekin lotura duten hainbat zalantza helarazten 
dizkiguzue ikasturte hasieran. Ondorengo lerroetan horietako 
batzuei erantzuna ematen diegu:

5. Lanaldia
Lanaldi osoa
Astean: gehienez 37 ordu 
eta 30 minutu.

Arreta zuzena: gehienez 
6 ordu (posible ez bada, astean 
gehienez 30 ordu).

Material prestaketa eta 
koordinazioa: 2 ordu 
eta 30 minutu.

Norberaren bazkaria: ordubete 
(12:00etatik 15:00etara).

Lanaldi erdia
Astean: gehienez 18 ordu 
eta 45 minutu.

Arreta zuzena: gehienez 
3 ordu eta 45 minutu.

Material prestaketa eta 
koordinazioa: ordubete 
eta 15 minutu.

Norberaren bazkaria: 30 
minutu (12:00etatik 15:00etara).

Gure ordutegiak ikaslegoaren 
sarrera-irteera ordutegiarekin bat 
etorri behar du.

4. Klaustroak
2018an sinatutako akordioak jasotzen zuen zuzenda-
ritzak hezitzaileen parte-hartzea ahalbidetuko zuela 
ikastetxeetako klaustro-saioetan. Hala ere, hezkuntza-
-laguntzako espezialistak ez dira klaustrokideak, eta be-
raz, bozkarik emateko eskubiderik ez dute izango.

3. HAUSPOA proiektua
HAUSPOA proiektuari atxikita dauden ikastetxeetako 
lanpostuak hartzea borondatezkoa da eta langileak ezin 
dira behartu horrelako lanpostu bat hartzera. Alabaina, 
HAUSPOA duen lanpostu bat hartuz gero, proiektuan 
parte hartzera behartuta egongo da langilea, betiere 
curriculuma finkatzeko jardueren ordutegian.

2. Eskolaz kanpoko jarduerak
Ez dago jarduera hauetan parte hartzeko derrigortasunik. 
Jarduera horiek kudeatzen dituenak kontuan hartu 
beharko lituzke ikasle guztien ezaugarriak eta, ondorioz, 
ekintzarako beharrezkoak diren baliabideak antolatu 
beharko ditu.

12

6. DAE
Zuzendaritza taldea arduratu-
ko da gure ordutegia DAEn 
jasotzeaz.
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2020ko urtarrilaren 16tik 2021eko urriaren 15era; hori 
da Zorione Etxezarragak Haurreskolak Partzuergoa-
ren gerente karguari eutsi dion denbora. Erabakia 
berea izan ote den edo kargutik kendu ote den gu-
txienekoa da momentu honetan.

Gainera, dagoeneko badu ordezkoa: Elena Aizpurua. 
Gipuzkoako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako 
langileen arduraduna izan da azken urteetan. 
Prentsaren bitartez izan genuen izendapen horren 
berri, baina guk zera adierazi nahi dugu, kargua 

Zorione Etxezarraga kalera, Elena Aizpurua agintean: 
gainditu beharreko eredu baten azken ebidentzia

batek edo beste batek bete, gainditu beharreko 
eredu baten aurrean gaudela, alegia.

Izan ere, eztabaida hau jarri nahi dugu mahai gainean: 
gerentzia-eredua bukarazteko eta Hezkuntza Sailean 
integratzeko beharra. Maite Larrañaga gerente 
ohiak kargua utzi aurretik ere ideia hori azpimarratu 
genuen, eta pasa den urriaren 10ean berdina egin 
genuen Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza 
Batzordera bidali genuen mezuaren bitartez, hain 
zuzen ere.
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Modu horretan argi adierazi nahi izan genuen zein 
den gerentzia-ereduaren gaineko gure posizioa: 
gainditu beharreko etapa bat da. Haurreskolak Par-
tzuergoko etorkizuna birplanteatzeko garaia da eta, 
horrek, Hezkuntza Sailean integratua behar du izan.

Euskal Hezkuntza Sistemak ezin dio etengabean 
orain arteko ereduari inolako eztabaidarik gabe bes-
terik gabe erantzuna eman, euskal jendartean azken 
urte hauetan ezer pasatu izan ez balitz bezala. On-

Haurreskolak Partzuergo publikoa 2003an eratu zen. Harrezkero, gerentzia-ereduaren bitartez kudeatu 
da. Bere sorreratik 2020ko urtarrilera arte Maite Larrañagak bete zuen gerente postua eta, hura 
ordezkatzeko, Zorione Etxezarraga izendatu zenuten kargurako.

STEILAS sindikatua gerentzia-eredu horrekin oso kritikoa izan da beti: Haurreskolak Partzuergoa 
Hezkuntza Sailean integratzea eta horrek kudeaketa zuzena bere gain hartzea dira gure aldarrikapen 
nagusienak. Horiek gauzatzeko beharrezko neurriak hartzea eskatu izan dizuegu urteetan zehar behin 
eta berriro, baita Hezkuntza Sailari ere.

Izan ere, urteen joan-etorriak argi utzi digu Haurreskolak Partzuergoaren kudeaketa ezin dela 
gerentzia-ereduan oinarritu. Kudeaketa eredu horren ondorioz, gutxi batzuen esku gelditu dira hainbat 
eta hainbat erabaki urte horietan guztietan, are gehiago pandemiak jo gaituenetik. Erabaki horiek, 
askotan, Zorione Etxezarragak kargua bere gain hartu zuenetik batez ere, guztiz arbitrarioak izan dira.

Gauzak horrela, idatzi honen bitartez salatu nahi dugu 2018ko akordioa sinatu zenutenetik Haurreskolak 
Partzuergoari bizkarra eman diozuela zuzen-zuzenean, bai Maite Larrañagaren azken urteetan, baita 
Zorione Etxezarragaren izendapenarekin ere. Ondorioz, egoera okertu besterik ez da egin: pasa den 
ikasturtean zehar bizitakoak eta aurtengoak momentuz agerian utzitakoak soberan erakusten digute hori.

Hortaz, Haurreskolak Partzuergoko gerentzia-eredua bukarazteko neurriak hartzeko garaia da: hezkun-
tza-sare publikoan %100 integratzeko, Haur Hezkuntzako lehen ziklo publikoa osorik eratzeko (0-3), 
eskola-mapan txertatzeko eta ziklo horren doakotasuna bermatzeko, langileon eskubideak gehiago ez 
urratzeko, Haurreskolak Partzuergoaren helburu soziala behingoz gauzatzeko, jatorrizko desorekak ber-
dintzen laguntzeko eta jatorrizko desoreka horiek mantendu eta areagotzen dituzten titulartasun 
pribatuko haur-eskolek jasotzen dituzten diru-laguntza publikoak bertan behera uzteko.

Bukatzeko, STEILAS sindikatuak azpimarratu nahi dizue nahitaezkoa dela Euskal Hezkun-
tza Publiko integralaren bila beharrezko aurrerapausoak ematea eta, bide horretan, Haur 
Hezkuntzako Lehen Zikloari (0-3) merezi duen aitortza politikoa ematen hastea.

dorioz, horren guztiaren gaineko haus-
narketa behar-beharrezkoa da.

Haurreskolak Partzuergo publiko, doako eta integral 
eta integratuaren bidean ezinbestekoak diren neu-
rriak hartzea exijitzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta 
Hezkuntza Sailari. 

Haurreskolak ere Hezkuntzaren barne!
Hezkuntza garelako!

Idatzi horretan honela adierazi genuen gure ezinegona:
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Hausnarketa hori egiteko, Espainiako Estatuko Hezkuntza Ministerioak kaleratu berri duen “Siste-
ma estatal de indicadores de la educación 2021” txostenera1 jo dugu (2018-2019 ikasturteko da-
tuak aztertzen ditu). Etapaz etapa bereziki interesgarriak diren datuak xehatzen dituen arren, Haur 
Hezkuntzan gertatzen denari eutsiko diogu guk artikulu honetan.

Hau da, zentro motaren arabera Haur Hezkuntzan eskolaratutako ikasleen ehunekoa erkidego 
bakoitzean:

Haur hezkuntza

Euskadi

Extremadura

Gaztela-Mantxa

Ceuta

Melilla

Asturias

Kantabria

Nafarroa

Kanariak

Murtzia

Aragoi

Gaztela eta Leon

Katalunia

Galizia

Anadaluzia

Balear Uharteak

Errioxa

Valentzia

Madrigo K

ESPAINIA

81,1 16,1 2,8

8,9

2,9

9,5

4,4

4,5

4,2

15,4

8,1

13,4

5,6

11,9

10,9

5,1

11,1

13,1

18,2

0,6

23,1

11,6

76,8 14,4

76,4 20,8

73,8 16,7

71,9 23,7

71,7 23,8

67,2 28,6

66,9 17,7

66,1 25,9

65,9 20,7

65,8 28,6

65,8 22,3

65,5 23,5

65,0 29,9

63,0 25,9

61,2 25,7

61,1 20,8

52,2 47,2

51,0 25,9

63,0 25,4

Publikoa Itundua Pribatua

Taulak jasotzen dituen zenbakiek zalantzarako aukera gutxi uzten dute. EAEko Haur Hezkuntza ia 
erdia itunduta edo diruz lagunduta dago (hau da, diru publikoz hauspotuta); aldi berean, eredu 
% 100 pribatua apenas existitzen den. Zenbaki horiek gainerako erkidegoekin konparatzen 
baldin baditugu, are eskandalagarriagoak dira.

Haur hezkuntzaren pribatizazioaren 
perbertsioa EAEn
Askorentzat garrantzirik ez duen datu zirkunstantzial bat bada ere, EAE 
da Espainiako Estatuan hezkuntza pribatura, diru-laguntza publiko eta 
itunen bitartez, diru publiko gehien bideratzen duen erkidegoa. Datuen 
gainazaleko azterketa azkar batek hausnarketa sakon batera eraman 
beharko gintuzke, ezinbestean.
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STEILAS sindikatuak azken ikasturteetan salatu duen egoera2 baten isla dira datu horiek. 0-3 
zikloa eskaintzen duten zentro pribatuek, ikasturtero, 24 milioi € baino gehiago jasotzen dituzte 
diru-laguntza publikotan. Zergatik finantzatu behar dugu diru publikoz sistema pribatuan (HHko 
lehen zikloa % 100 pribatua da) okupatuta dagoen plaza bakoitzaren % 60 Haurreskolak Partzuergo 
publikoak eskaintzen dituen plazen erdia baino gehiago hutsik dauden bitartean? Zer ari gara 
egiten plaza pribatuak finantzatzen publikoak hutsik dauden bitartean? Hezkuntzaren pribatizazioari 
alfonbra gorria jartzen zaio dinamika horrekin, etorkizuneko etapetan itunen bitartez mantenduko 
dituzten ikasleak lortzen baitituzte horrela.

Bada, besterik gabe onartu behar al ditugu zenbaki horiek? Besterik gabe onartu behar al dugu 
hezkuntza sistemak horrelakoa izan behar duela? Guk ezetz uste dugu, eta horregatik jarraituko 
dugu ozen esaten Euskal Hezkuntza Sistema eredu maltzur batean dagoela oinarrituta.

Jatorrizko desberdintasunak orekatu eta herritar guztioi aukera berdintasuna bermatu beharko li-
gukeen Hezkuntza Sistemaren perbertsio hori Haur Hezkuntzan hasten da: diru publikoz hornituta-
ko sare pribatuak desberdintasun horiek betikotu besterik ez ditu egiten.

Bide horretan, adibidez, prentsaren bitartez jakin berri dugu Galiziako 0-3 zentro guztiak doakoak 
izango direla hurrengo ikasturtetik aurrera: bai publikoak, baita pribatuak ere. Titularra erakargarri 
gerta daitekeen arren, ezkutatzen duena bestelako errealitate bat da: diru publikoz hornitzea 
% 100 pribatua den ziklo bat, hau da, praktikan, itunak sehaska-geletaraino zabaltzea. Horrek ez 
du inondik inora desoreka estrukturala konpontzen, areagotzen baizik: sare publikoa eta pribatua 
horrela berdintzea astakeria hutsa da.

Ildo horretan doa ere, EAErako Hezkuntza Lege berri baten bidean, EAJ eta EH Bildu alderdiek 
esku artean duten Hezkuntza Akordio posiblea: titulartasuna publikoa nahiz pribatua izan, diru 
publikoz finantzatzea biak, berdintasunez. Serio ari gara lanean Euskal Hezkuntza Sistemak dituen 
gabeziak konpontzeko edo, aldiz, jarraipena eman nahi diogu interes batzuen edo besteen 
onurarako aspaldi gainezka egin zuen ereduari? Nora begira gaude?

Gehiago jakin nahi izanez gero, jabetzeko Euskal Hezkuntza Sistema zeren gainean eraikita dagoen 
eta begiak irekitzen laguntzeko, aipatu txostenari begirada bat ematera animatzen zaituztegu. 
Datuen azterketak inguratzen gaituen gizartearen erradiografia bat egiten laguntzen digu, nahi 
edo nahi ez, gustatu edo gustatu ez. 

Informazio gehiagorako:

2  0-3 zikloa eskaintzen duten zentro pribatuek 
jasotzen dituzten diru-laguntza publikoak

1  Sistema estatal de indicadores de la edu-
cación 2021

Haur hezkuntzaren pribatizazioaren perbertsioa EAEn
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Haur Hezkuntzako lehen zikloa
Hiru kategoria daude: maistra, 1.307 ordu; 
haurtzaindegiko teknikari espezialista (HTE), 1.575 
ordu eta laguntzailea, 1.575 ordu. Maisu-maistren 
eta HTE-en kasuan, urteko lanaldi horretako 125 
ordu koordinaziorako eta prestakuntzarako gordeko 
dira. Gainera, hiru kategoriek urtean norberaren 
aukerako 2 egun dituzte (lan egin gabeko orduak 
berreskuratu gabe), zentroko zuzendaritzarekin 
koordinatu eta baimendu ondoren.

Udan hilabeteko oporraldia dute. Bestalde, lane-
guntzat hartzen diren hamar opor-egun hartzeko 
eskubidea dute, Gabonetan, Aste Santuan eta 
udan banatzeko. Aste Santuan gutxienez 8 opor-
-egun izango dituzte eta Gabonetan, 9.

Haur Hezkuntzan, bigarren zikloan 
eta Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza 
Bereziko, DBHko, Batxilergoko eta 
Lanbide Heziketako irakasle titularrak 
(Oinarrizko Lanbide Heziketa, Erdi-mailako 
eta Goi-mailako Heziketa Zikloak 
eta Zereginen Ikaskuntzarako Gelak)

Urteko lanaldia 1.252 ordukoa izango da, eta ho-
rietatik 1.212 ordu presentzialak izango dira, eta 40 
ordu osagarri ez-presentzialak izango dira, etxean 
lana aintzatesteko, justifikatu beharrik gabe.

Udan hilabeteko oporraldia eta 15 eguneko atse-
denaldi jarraitua izateko eskubidea dute, udako 
oporraldiarekin. Gainera, Aste Santuan eta Gabo-
netan ikasleen opor-egun berberak dituzte.

EAE-ko gizarte-ekimeneko ikastetxeetako 
jardunaldiaren araudia

Gizarte Ekimeneko Ikastetxeen Hitzarmenean kolektibo guztien 
lanaldia arautzen da. Askotan, gai horri buruzko kontsultak 
jasotzen ditugu, eta artikulu honetan zalantza ohikoenak
argitu nahi ditugu.

Urteko lanaldiari dagokionez

Hezkuntza-laguntzako espezialistak

1.293 ordu izango dira, eta horietatik gehienez 
ere (35 asteko eskola-aldian) ikasleei arreta zuzena 
emango zaie ikastetxean (1.172, 5 ordu). Gainera-
koak osagarriak izango dira.

Udan hilabeteko oporraldia eta 15 eguneko atse-
denaldi jarraitua izateko eskubidea dute, udako 
oporraldiarekin. Gainera, Aste Santuan eta Ga-
bonetan ikasleen opor-egun berberak dituzte.

Irakasle ez diren tituludunak

1.390 ordu izango dira urtean, eta administrazio-
ko eta zerbitzuetako irakasle ez diren gainerako 
langileentzat, hau da, administrazioko langileen-
tzat, laguntzaileentzat eta zerbitzu orokorretako 
langileentzat 1.555 ordu. Gainera, administrazio-
ko eta zerbitzuetako langileek urtean norberaren 
aukerako 2 egun dituzte (lan egin gabeko orduak 
berreskuratu gabe), zentroko zuzendaritzarekin 
koordinatu eta baimendu ondoren.

Udan hilabeteko oporraldi jarraitua dagokie. 
Irakasle ez diren tituludunek, gainera, 15 eguneko 
atsedenaldi jarraitua hartzeko eskubidea izango 
dute, oporraldiarekin batera, eta lau lanegun urtean, 
zentroko titularraren eta interesdunaren artean 
adostuta. Irakasle ez diren langileek egutegiko 7 
opor-egun hartzeko eskubidea izango dute Aste 
Santuan, eta egutegiko 9 egun, Gabonetan; bi 
kasuetan, modu jarraituan. Hala ere, ikastetxeek 
txandak ezarri ahal izango dituzte langile horien 
artean, haien zerbitzua mantentzeko.
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Haur Hezkuntzako lehen zikloan
Hiru kategoria daude: maistra, 32 ordu; HTEa, 38 
ordu eta laguntzailea, 39 ordu. Garatu beharreko 
funtzio guztiak (koordinazioa, gurasoentzako arre-
ta, prestakuntza, prestakuntza) adierazitako aste-
ko lanaldiaren barruan sartzen dira.

Haur Hezkuntzan, Bigarren Zikloan 
eta Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza 
Bereziko, DBHko, Batxilergoko eta 
Lanbide Heziketako irakasle titularrak 
(Oinarrizko Lanbide Heziketa, Erdi-mailako 
eta Goi-mailako Heziketa Zikloak
eta Zereginen Ikaskuntzarako Gelak)

Asteko lanaldia 32 ordukoa izango da irailaren 
1etik ekainaren 30era. Ordu horietatik gehienez 
23 izango dira eskola-orduak Haur Hezkuntzako 
2. zikloan eta Lehen Hezkuntzan, 22 DBHn eta 21 
edo 22 Batxilergoan eta Lanbide Heziketan, 21eko 
lanaldia lanaldi osotzat hartuko da. Gainerakoak 
osagarriak izango dira, eta horietatik 3 ikastetxeak 
finkatuko ditu, asteko ordutegian eta/edo dama-
taulan, lan pertsonaleko ordu osagarri gisa. Ordu 
horietan, irakasleak bere kabuz eta banaka (ez 
taldeka edo taldeka) egiten ditu bere lanarekin 
lotutako jarduerak. Haur Hezkuntzako 2. zikloko 
langileen kasuan, ikasleei laguntzen zaien jolas-
orduak eskola-ordutzat hartuko dira. Uztailean 
edo abuztuan, astean gehienez 21 orduko 
lanaldia izango dute.

Asteko lanaldiari dagokionez

Hezkuntza-laguntzako espezialistak
35 ordukoa izango da; horietatik, eskola-asteetan 
ikasleei arreta zuzena emango zaie ikastetxean, 
33,5 gehienez, eta 1,5 ordu osagarriak; kontratu 
partzialen kasuan, astean ordu osagarri bat izango 
da. Eskola-alditik kanpo, ordu guztiak osagarriak 
izango dira.

Irakasle ez diren goi-mailako 
eta erdi-mailako tituludunak
34 ordu izango dituzte astean, eta administrazio-
ko eta zerbitzuetako langileek 40 ordu astean, as-
telehenetik ostiralera. Eskola-oporraldiari dagoz-
kion irakastorduz kanpoko egunetan, 6 orduko 
lanaldi jarraitua dute egunean, eta txandak ezarri 
ahal izango dira zerbitzuak betetzeko. 
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BERRIAK

EAEko IkAstolEtAko lAn HItzArmEnA
bErrItzEko AurrEAkordIoA
sInAtu zEn EkAInEAn

Ekainaren 7an, LAB sindikatuak, Ikastolen Elkarteak 
eta Eusko Ikastola Batzak EAEko Ikastoletako 
Lan Hitzarmena berritzeko akordioa adostu dute. 
Adostutako akordioan, lan-hitzarmen berriak jaso 
beharreko hobekuntzak zehazten dira, eta bertan bi 
aldeok, gehienez 3 hilabeteko epean, lan-hitzarmen 
berria idazteko konpromisoa hartu dute.

Hona hemen akordioak dituen alde nagusiak:

•  Lansariak: 2021ean oinarrizko soldata eta antzina-
tasunean lansari baxuenak dituzten lan-kategorie-
tarako % 1,75 soldata igoera. Gainerako katego-
rietarako, % 1,4.

•  DBHko maisu-maistren soldata parekatzea lizen-
tziatuekin, 3 urteko epean.

•  Mantentze-lanetako langile eta sukaldari-lagun-
tzaile kategorien desagerpena. Langile horiek 
goiko kategoria hartuko dute.

•  Lan-karga arintzea:

#  Hezkuntza Laguntza Espezialistek astean ordu 
erdi osagarri gehiago edukiko dute.

#  Haur Hezkuntzako bigarren zikloko tutoreei ikas-
turteko eskola-orduak 15 orduz jaitsiko zaizkie 
eta Lehen Hezkuntzako tutoreei ikasturteko es-
kola-orduak 20 orduz jaitsiko zaizkie.

•  Ikastoletako langileen kudeaketan ikuspegi nazio-
nalerako urratsak:

#  Ikastoletako kontratazio-batzordeek Euskal 
Herriko Ikastolen Elkarteko sarean metatutako 
lan-esperientzia aintzat hartu beharko dute, 
eta Euskal Herriko ikastoletan eszedente eta 
beharren prozedura gauzatzeko orduan Euskal 
Herri osoko ikastolak hartuko dira kontuan.

•  Klausula feministak:

#  Ikastola guztietan berdintasun-planak gauzatze-
ko prozedura eta epeak zehazten dira.

#  Indarkeria matxista pairatu duten langileei nahi-
taezko eszedentzia hartzeko eskubidea aitortu-
ko zaie. 

AbEEEAk 2022ko
otsAIlArEn 28rA ArtE
luzAtzEko AkordIoA

COVID ABEEEak 2022ko otsailaren 28ra 
arte berritzeko akordioa. Gobernuak beste 
luzapen bat adostu du patronalarekin eta 
sindikatuekin (seigarrena), eta eragile so-
zialekin frontea bere horretan mantentzea 
lortu du. Nekea eta tentsioa (barnekoa zein 
kanpokoa) bere horretan mantendu dira, eta 
azken momentura arte ez da gauzatu. Izan 
ere, oraingo baldintzek aste honetan ber-
tan iraungitzen zuten, eta asteartekoa da 
luzapena onartzeko azken ohiko Ministroen 
Kontseilua. CEOEren eta Cepymeren zuzen-
daritzek testua berretsi dute, amaierako lor-
pena sinatzeko azken proposamena bozkatu 
ostean.

Laguntzak bi momentu ezberdinetan berri-
tuko dira. Urrian zehar, maiatzetik indarrean 
zeuden baldintzak mantenduko dira, eta 
azarotik aurrera berriak egongo dira inda-
rrean.

Eskema berriaren gidoia, azarotik aurrera 
hasiko denarena, honako hau da: 10 lan-
gile baino gehiago dituzten enpresentzat, 
% 40ko salbuespena emango da presta-
kuntzarik ematen ez bada, % 80koa pres-
takuntza ematen bada. 10 langilera arteko 
enpresetan, % 50 prestakuntzarik gabe eta 
% 80 prestakuntza-ekintzak egiten badira, 
sindikatu-iturrien arabera. Prestakuntza ho-
riek SEPErekin koordinatu beharko dituzte 
enpresek, 30 ordukoak izango dira 10 eta 
49 langile arteko enpresentzat, 40 ordu-
koak 50 langile baino gehiagoko enpre-
sentzat, eta 10 langile baino gutxiagoko 
mikroenpresak salbuetsita geratuko dira.

Kaleratzeek mugatuta jarraitzen dute.

Enplegua mantentzeko eta langileak ba-
besteko baldintza-sortari dagokionez, Go-
bernuak kaleratzeei betoa luzatzea propo-
satu du, ABEEEn dauden enpresetan, baita 
kontratazio berrietarako aparteko orduak 
edota ekintza konkretu baten inguruko az-
pikontratazioa ere. 
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BERRIAK

GutxIEnEko soldAtA HAmAbost 
Euro IGotzEA Adostu zutEn 
mAdrIlEn

CCOO eta UGT sindikatuen oniritzia jaso 
zuen lanbide arteko gutxieneko soldata 
(LAGS) hamabost euro igotzeko Espainiako 
Gobernuaren asmoak, eta 2021eko irailaren 
lehenetik aurrewra, 965 eurokoa izango da 
(LAGS) gordina. CEOE patronalak garbi utzi 
zuen aurreko asteetan ez zuela bat egingo 
igoerarekin.

Hasieran 25 euroko igoera eskatu zuten sin-
dikatuek, eta, azkenerako, hamabost euro-
koari oniritzia emateko prest zeuden.

Beraz, azkenean, 2021erako igoera ados-
tu zuten, eta ondoren argitaratutako agiri 
bateratuan 2023an soldata 1.049 euroeta-
ra iristeko «konpromisoa» bakarrik aipatu 
zuten. 

Langileon aldeko borrokan
hainbat urtez elkarrekin:
Batzar, manifa, greba
eta negoziazioan duin;
Maisu, langile ta lankide,
lagun ta adiskide fin,
alferrik ez da izan zeuk
burutu hainbat ahalegin.
Zeuk eragindakoaren fruituak
baitaude gurekin
gaur pozik ta ozen dio(tsu)gu
Biba zu, Xabin.

EuskAdIko ItunpEko IkAstEtxE GuztIEk
kuotAk ordAIntzErA bEHArtzEn
dItuztE fAmIlIAk

EAEko itunpeko ikastetxe guztiek hilero batez bes-
te 84 euroko kuotak ordaintzera behartzen dituzte 
familiak, Ikasleen Gurasoen Elkarteen Espainiako 
Konfederazioak (Ceapa) eta Elkargo Pribatuen eta 
Independenteen Elkarteak (CICAE) egindako azter-
lan baten arabera.

Espainiako Estatuan, oro har, itunpeko ikastetxeen 
% 87k kuota kobratzen diete familiei, nahiz eta de-
rrigorrezko hezkuntza legez doakoa izan, eta gu-
txiengo batek (% 15) ikasleak baztertu eta diskrimi-
natu egiten ditu ordaindu ezean, eskola-orduetan 
egiten diren eta curriculumean funtsezkoak diren 
jardueretan parte hartzea galaraziz. Kopuru ho-
rretatik, elkargoen % 77k nahitaez ordaindu behar 
dute.

Bere ustez, kasu “kezkagarriena” Euskadi da, itun-
pekoen % 100ek kuota ordaintzera behartzen baitu-
te. Kostu horiei beste zerbitzu eta jarduera batzuen 
ordainketa gehitu behar zaie, urteko inbertsio osoa-
ren 3.000 euroak gainditzeraino.

Zentro horiek argudiatzen duten azpifinantzaketa-
ren “aitzakiaren” atzean, “praktika irregular” ugari 
ezkutatzen dira, eta, beraz, ez da soilik ituna urra-
tzen ari. Leticia Cardenal Ceapako presidenteak 
esan du ez duela ulertzen administrazioek nola ja-
rraitzen duten “begiak ixten”. 
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Mila esker Xabin

Xabinen urte askoko dedikazio eta konpromisoa 
eskertzeko nahian, honako bertso hunkigarria 
dedikatu nahi diogu.



20

Eskubideak ez dira 
zerutik erortzen! 
Laikook inork baino hobeto dakigu! Eta are 
gutxiago gure sektorean. Borrokatuz lortzen 
ditugu, eta, lortu ondoren, babestu egiten 
ditugu. STEILASeko ordezkari guztiek ikas-
tetxeko batzordeetan egindako lanari esker 
bermatu ahal izan dugu ikastetxeek sinatuta-
ko akordioak betetzen zituztela eta soberako 
langileak sektoreko beste ikastetxe batzuetan 
birkokatu ahal izan zirela.

Patronalekin joan den ekainean birkoka tze-
araudia adostu ondoren, prozesua ohi baino 
beranduago hasi zen, baina, hala eta guztiz 
ere, EAEn ikastetxeak edo ikastetxeko ikasge-
laren bat ixteagatik lanpostua galdu eta eska 
daitezkeen gutxieneko titulazioa eta hizkun-
tza-eskakizuna zuten pertsonen % 90ek baino 
gehiagok aukera izan zuten lanpostua man-
tentzeko sektoreko beste ikastetxe batean.

Poltsan jarraitzen duten birkokatu gabeko ia 
pertsona guztiek ez zuten eskatzen zen euska-
razko titulaziorik. Beraz, bai Hezkuntza Sailari, 
bai patronalei, exijitzen diegu pertsona horiek 
euskalduntze-programetan parte hartzea bul-
tza eta berma dezaten.

Birkokapen-prozesuaren emaitzen balorazioa 
oso positiboa da, baina ez dugu ahaztu behar 
sektoreko ikastetxe batzuek eta Ikasgiltza pa-
tronalak nahita urratu dituztela hitzarmena eta 
sinatutako akordioak, eta, beraz, Jarraipen Ba-
tzordearen aurrean eta epaitegietan salaketa-
-prozesu bat hastea beste biderik ez dugu.

Aurrera begira, erronka ugari ditugu. Hitzar-
menaren indarraldia 2021eko abenduaren 
31n amaituko da, baina patronalek oraindik 
ez dute bertan hartutako bi konpromisoak 
betetzeko borondaterik erakutsi: alde bate-
tik, Lanbide Heziketaren erregulazioa ados-
tea, eta, bestetik, 2021eko soldata-taula be-
rriak negoziatzea.

Aldi berean, 2022ko Hitzarmeneko aldarrika-
penen plataforma prestatzeari ekingo diogu, 
eskola-orduen murrizketari eta talde prekari-
zatuenen eta feminizatuenen baldintzei arreta 
berezia jarriz.

Oraingoan ere, ez zaigu zerutik ezer eroriko, 
borroka egingo dugu! 

Oztopoak 
gaindituta, 
birkokapena 
lortu genuen!

¡Los derechos no caen del cielo!

¡Los laicos lo sabemos mejor que nadie! Y menos 
en nuestro sector. Los luchamos. Y una vez 
conseguidos, los defendemos. Gracias al trabajo 
de todas las delegadas y delegados de STEILAS 
en las Comisiones de Centro hemos podido 
garantizar que éstos cumplan con los acuerdos 
firmados y que el 90% de las personas excedentes 
con titulación y perfil lingüísticos adecuados 
hayan podido ser recolocadas en otros centros 
educativos del sector.

Al mismo tiempo vamos teniendo un ojo puesto en 
el Convenio de 2022, prestando especial atención 
a los grupos más precarizados y feminizados, a 
la regulación de la Formación Profesional y a la 
reducción de las cargas lectivas de todo el personal 
docente. En esta ocasión tampoco esperaremos 
nada del cielo, ¡volveremos a luchar!
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Nafarroan, ikastetxeek beren jardunaldiaren anto-
laketa alda dezakete 2007/08 ikasturtetik. Hezkun-
tza-komunitate osoarekin elkarlanean egindako 
proiektu bat aurkeztu zuten ikastetxeek alda ze-
zaketen beren eskola-jardunaldiaren antolaketa, 
baldin eta organoetan egindako bozketen bidez 
gehiengo berezia (errolda osoaren % 60) lortzen 
bazuten. Ordutik, ikastetxe askok egin dute es-
kaera hori, eta aldaketa aurrera atera ere atera 
izan da askotan.

Puntu komun bat aurkitu beharko bagenu, Hez-
kuntza Departamentuak prozesu horretan izan 
duen lankidetzarik eza izanen litzateke, aldaketa 
ezartzeko baliabiderik ez emateaz gain, ez baitu 
inolako laguntzarik eman burokrazia eta antolake-
ta errazteko.

Pandemia iritsi zenean, Gimenoren Departamen-
tuak kontingentzia-plan bat proposatu zuen, non 
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztiek 
nahitaez aldatzen zuten beren eskola-jarduna, 
9:00etatik 14:00etara bitarte ikasleek, eta irakas-
leek ordubete gehiagoz esklusiboa osatu arte. 
Inposaketa izan zen, eztabaidarako inongo auke-
rarik eman gabe.

Ikasturte honetan, 2021/2022 ikasturtean, hasiera-
ko planteamendua bera zen, baina, irailaren 6an, 
ikastetxeek protokoloan aldaketa bat jaso zuten, 
non ikastetxeek curriculumetik kanpoko jardue-
rak eskaini behar zituztela jasotzen zen, irakasleek 
emanak 16:30ak arte, ikasleentzat aukerakoak.

Murrizketarik ez, 
jardunaldi-aldaketaren aitzakiarekin

Bi kontu ekarri ditu horrek: lehenik eta behin, cu-
rriculumetik kanpoko ordu hori osagarrien poltsa-
tik ateratzen da, hau da, irakasleek zaintzetarako, 
koordinaziorako eta abarretarako ditugun ordue-
tatik. Horrek murrizketa bat dakar, 2012an egin 
bezala, eskola ordu bat kentzen baitigute, zuze-
neko irakaskuntzako ordu bat gehitzeko, hortaz 
saio bat gehiago eta horiek prestatzeko denbora 
gutxiago. Bigarrenik, ikasleentzat aukerakoak iza-
tea oso ongi dago egoerak horretarako aukera 
ematen duen lekuetan; izan ere, jardunaldi-alda-
keta aurrera eramateko zailtasun handiak dituzte 
Bigarren Hezkuntza ere eskaintzen duten ikaste-
txeetan, landa eremukoetan edo garraiatutako 
ikasle kopuru handia duten lekuetan.

Gaur egun, hezkuntza sistema jada aurre egiten 
ari zaio jardunaldi-aldaketari. Hezkuntza De-
partamentuak aldaketa hori baliabidez hornitu 
behar du lehenbailehen, dagoeneko ezarri di-
guten ordu-murrizketa kenduta, aurrekontuen 
negoziaketa-momentua horretarako erabiliz eta 
Gobernuak Hezkuntzan inbertitzeko adostu zuen 
BPGaren % 5era heltzeari behingoz bide ema-
nez, baita ere, ikastetxeei prozesu horretan la-
gunduta eta Olaztitik Erronkarira zein Beratik Ca-
banillasera dauden ikastetxeen dibertsitatea eta 
berezitasunak kontuan hartuta eta bideratuta. 

Eskola-jardunaldia aipatzen da, eta 
eskolarekin harremana duen edo 
prentsa jarraitzen duen edonori giha-
rrak tenkatzen zaizkio. Baina, jardu-
naldi jarraitua ala zatitua? Ba, hasteko, 
hori ez da kontua. Orain arte horren-
besteko kezka eta eztabaida eragin 
al du gizarte-mailan eskola orduetan 
egiten zenak? Gai horri heltzea bizi-
ki garrantzitsua izanen litzateke, bai-
na, aldiz, ez da hori izan azkenaldiko 
nahasmena eragin duena.
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MEREZIMENDUAK ETA LEHIA:
zer nolako testuinguruan aurkitu gaitezke?

Unibertsitateko AZPko langileon artean daukagun behin-
behinekotasun tasa izugarri altua da: %67a funtzionarioen 
alorrean eta % 86a lan-kontratudunen kasuan. Zifra onar-
tezinak dira, eta, tamalez, administrazio publiko askotako 
langileek pairatzen duten egoera da hori. Bada, iazko 
apirilean euskal sindikalgintzatik haratago iritsi zen Greba 
Orokorra deitu eta gauzatu genuen STEILASen (ELA, LAB, 
CCOO, SATSE eta ESKrekin batera). Zoritxarrez, greba 
egunak gure komunitatean izan zuen jarraipena ez dator 
unibertsitateko interinitate mailarekin bat.

2017. urtean ekin zion gobernu zentralak horrelako zifrei irtenbidea emateko bidea 
bilatzeari, eta, 2018ko martxoan, UGTk, CSIFek eta CCOOk unibertsitateko AZPko 
langileontzako ere erreposizio tasaren langa gainditzea ahalbidetu duen akordioa 
sinatu zuten Madrilen. Alabaina, akordio horretan jasotzen den %8ko interinitate 
tasa lortzeko bidea zer nolakoa izango den ez dago oraindik batere argi. Izan ere, 
aipatu akordio horretan egonkortzeko bidea oposizio-lehiaketa izango dela adierazten 
bada ere, badirudi Madrilen egosten ari den lege berriak funtzionarioentzako 
merezimendu-lehiaketari bidea ireki diezaiokeela. Funtzionarioak diogu, printzipioz 
lan-kontratudunentzako bide hori salbuespen bide moduan erabili daitekeela 
EPEPean jada zehaztuta baitago, eta, itxura guztien arabera, lege berri horrek horixe 
ahalbidetu nahi du hain juxtu: merezimendu lehiaketa gauzatzeko salbuespen egoera 
horrek nolakoa behar duen adieraztea. Legea berehalakoa izango dela dirudien arren, 
zehaztapenak zeintzuk izango diren ezagutzea falta dugu, eta, horrenbestez, zaila da 
oraindik ezagutzen ez dugun horren alde edota kontra egitea.
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Uda aurretik, gai horrekin loturiko hainbat titular erakargarri irakurtzeko aukera izan 
genuen. Lehenengo begiratu batean, gainera, egungo langileontzat abantailak 
besterik ez dira ikusten. Baina, ezagutzen al dugu UPV/EHUko langileoi zehazki 
merezimendu-lehiaketa batek ekarri dakigukena zer den?

Urte luze daramagu unibertsitatean balizko merezimendu-lehiaketaren inguruko 
informazioa jasotzen, hori omen da berme gehien eskaintzen duen bidea. 
Merezimendu-lehiaketa batek, lanpostu huts bat okupatzen duen behin-behineko 
langilea automatikoki behin-betikotu dezakeelaren ustea zabaldu da AZPko langile 
askoren artean. Hala ere, prozesu moduaren izenak berak adierazten duen moduan, 
lehiaketa bat da, eta, ondorioz, lehia egongo da. Garrantzitsua da bide horrek 
automatikoki inor finkatuko ez duela azpimarratzea.

Administrazio Publikoan lan egiteko eskubidea guztiok daukagun eskubidea da. 
Horrela, hainbat alditan entzun dugun gaztelerazko “Igualdad, mérito, capacidad, 
transparencia y seguridad jurídica” printzipioek ere eskubide hori babesten dute, 
besteak beste. Hala, gaur daukagun informazioarekin UPV/EHUn eman daitekeen 
balizko merezimendu-lehiaketa baten aurrean, parte hartzeko eskubidea edozeinek 
daukala ondorioztatu dezakegu, baita beste Administrazio Publiko batean urte luzez 
lanean jardun duen pertsona batek. Beraz, nola bermatu dezakegu beste AAPP ba-
tetik datorren lehiakide baten aurrean, UPV/EHUko lehiakidea izango dela irabazle 
suertatuko dena? Gaur daukagun informazioarekin, zaila da horri erantzun zuzena 
ematea.

Era berean, txanda murriztuak beti inkostituzionaltzat jo izan diren arren, demagun, 
iritsiko zaigun lege berri horrek bertako langileen arteko merezimendu-lehiaketa 
bat bideratzen duela. Hau da, UPV/EHUko langileek soilik parte hartu dezaketen 
merezimendu-lehiaketa. Kasu horretan ere, nola bermatu dezakegu egun lanpostu 
huts zehatz bat okupatzen duen langile horrek irabaziko duela beste lankideekin (beste 
campus bateko lankidea, RPTtik kanpora lanean diharduen lankidea, lanpostuz aldatu 
nahi duen lankidea...) izango duen lehia?

Azkenik, aipamen berezia egin nahi dugu egonkortasun akordioaren inguruan; jada 
nahiko kolokan dagoen akordioa izateaz gain, garrantzitsua baita balizko merezimendu-
lehiaketa baten aurrean akordio horrek inolako baliorik ez duela gogoratzea.

Madrildik etor dakiguken egoera zehatza zein den ez dakigu, eta, lerro hauen 
bidez, modu sinplean, merezimendu-lehiaketa baten aurrean aurkitu ditzakegun 
arazoak zeintzuk izan daitezkeen deskribatu nahi izan dugu. Laster ezagutuko 
ditugu legearen zehaztapenak, eta, momentu horretan, guztion artean biderik 
egokiena hori den edo orain arteko bideak berme gehiago eskaintzen dizkigun 
ikusi beharko dugu. Esan dugun moduan, enplegu publikorako eskubidea guztiok 
daukagu, baina, aldi berean, STEILASen argi daukagu langileon eskubide laboral 
indibidualak ere defendatu eta zaindu behar ditugula. Horrexegatik, horrela 
egiten jarraituko dugu balantzak berme gehiagorekin zein aldetara egiten duen 
dakigunean ere. 

MEREZIMENDUAK ETA LEHIA:
zer nolako testuinguruan aurkitu gaitezke?
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“Bazen behin...”. Ipuin gehienak horrela hasten 
dira, eta bukatu, oraingoz, denak ere antzerako.

Ikustea besterik ez dago: munduak biraka jarrai-
tzen du, eta emakumeen egoerak ere bai; zoritxa-
rrez, beti leku berean amaitzen dugu.

Ikasturte hasiera Afganistango masakrearekin hasi 
genuen. Mundu guztian sekulako oihartzuna izan 
du, eta lausotu da dagoeneko hedabideen bon-
bardaketa, baina bitartean bertako emakumeek 
askatasuna galdu dute, talibanen morroi eta eskla-
bo dira, eta ibiltzen hasteko, pauso bat eman ahal 
izateko, gizonen oniritzia jaso behar dute. Gauzak 
horrela, munduko agintariek hutsaren hurrengoa 
egin dute hori saihesteko; gizonak gizon eta inte-
resak interes, emakumeen eskubide apalak bidean 
utzi dituzte. Bestalde, esan behar dugu “Save 
Afghan Women” matrakarekin ez gaudela batere 
ados, emakumeak biktima soiltzat hartuta, duten 
eraldatzeko ahalmena ukatzen baitzaie. Mende-
baldeko heroiek salbatuko ote dituzte? Gertatzen 
ari dena ez da talibanen erantzukizuna bakarrik, 
baita Afganistango Gobernuarena eta Amerike-
tako Estatu batuetako administrazioarena ere. 
Hain zuzen ere, Afganistanen emakumeak salbatu 
behar zirela dioen narratiba izan zen Estatu Batuek 
inbasioa justifikatzeko erabili zuten aitzakia.
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Denbora gutxira, hedabideek fokua honantz 
zuzendu dute berriz; hemen ere, eraso matxistek 
ez dute tregoarik... Urrian beste emakume bat 
erail dute Gasteizen. Biolentzia eta bortizkeriaren 
muina bizirik dago gure gizartean. Guk jakin 
badakigu zenbat eta zenbat sufritzen dugun 
emakume izateagatik, nahiz eta gizartearen zati 
batek hori ukatzen duen; indarkeria matxistaren 
aurkako salaketak Euskal Herrian igo egin dira.

Orain egoera horri buelta ematera goaz! 
Munduaren biratze zorabiagarri honetan, gelditu 
eta gauzak beste modu batera egin daitezkeela 
frogatuko dugu. Mundu mailako krisi baten ostean, 
emakumeon eskubideak berriz ezbaian eta inoiz 
baino ahulago dauden honetan, indarberrituta 
gatoz!

Aliantzak sendotu eta gizartea aldatzen jarraituko 
dugu. Erreferente berriak sortu, aukera eta bide 
berriak eraiki, protagonista gaiztoak istoriotik 
atera... dena dago egiteko, eta aukera daukagu 
sortzen jarraitzeko.

Ipuinaren beste amaiera bat ikusi nahi dugulako, 
historia idazten jarraituko dugu! 

Bazen behin...
ipuin berriak idaztera gatoz
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Zoritxarrez, pasa den ikasturte bukaeran idatzi genituen 
hitz berdinekin hasi dugu ikasturte berria LGTBIQ+ ko-
lektiboko kideok: erasorik ez erantzunik gabe. Izan ere, 
inguratzen gaituen jendartearen LGTBIQfobiak, aspal-
dian ez bezala, gainezka egin du.

Erasoak areagotu direla begi-bistakoa da. Azken hilabe-
teetan mota guztietakoak jasan ditugu: Samuel gazte ga-
liziarraren erailketa muturreko adibide gisa jarri dezakegu, 
icebergaren puntaren erakusle gisa. Kasu bakoitza aipatu 
beharko bagenu, aldizkari guztia hartuko luke artikulu ho-
nek. Erasoen aurrean antolatu ditugun erantzunak –elkarre-
taratzeak, manifestazioak...– gero eta jendetsuagoak izan 
dira, eta, horietan, amorrua eta beldurra eskutik helduta 
joan dira, parez pare. Ez dugu horrelako egoerarik merezi.

Zalantza izpirik gabe, bizi dugun giro soziopolitiko toxi-
koa da horren guztiaren arduraduna. Bestelakorik esatea, 
hain zuzen ere, giro hori zuritzea besterik ez da. Gezurra 
dirudien arren, interes larregi egon dira (daude) ultraes-
kuinaren, muturreko eskuinaren eta horien jarraitzaileen 
diskurtso politikoa zuritzearen atzean eta, ondorioz, jen-
dartearen osasun demokratiko ahula lehertu egin dute. 
Akats izugarria da inolako filtrorik gabe batzuen eta bes-
te batzuen adierazpen pozoitsuei mugarik ez jartzea eta 
erantzunik ez ematea. Beranduegi ez izatea espero dugu, 
zeren garesti ordaintzen ari gara.

Hortaz, ezinbestean, komunikabideen arduragabekeria 
ozen salatu behar dugu. Horien bozgorailu lanik gabe ez 
ginateke gauden tokian egongo. Adierazpen-askatasu-
naren izenean LGTBIQ+ kolektiboko kideak eztabaidaren 
erdian kokatu gaituzte, eta, ez gaitezen engaina, ez da 
eraso fisikorik behar gu erasotzeko. Etengabeko jomuga 
baten erdian bizi gara beti, zisheteroarauaren luparen 
pean. Gure errealitatea ezagutzen ez duten sasiadituei 
LGTBIQfobia zer den edo ez den esaten entzutea edota 
irakurtzea lotsagarria eta bereziki mingarria da.

Era berean, horretan guztian instituzioek izango duten 
egitekoari buruz ere badugu zer esan. Gasteizko, Iruñe-
ko zein Madrilgo gobernuen jarrerak auzo-lotsa eragi-
ten digu. Erasoak gaitzesteaz gain garaia iristen denean 
LGTBIQ+ bandera astintzen duten bitartean (pinkwashin-
gean adituak asko), kolektiboa osatzen dugun pertsonon 
bizitza gehiago babestuko luketen politiken ibilbidea 
oztopoz betetzen dute parlamentuetan, baita onetsita 
dauden legeak betearazterakoan ere (Nafarroan kasu, iaz 
salatu genuen bezala). Betikoak betikoen eskubide ekin 
jokatzen, horiek ukatzen eta negoziatzen, % 100 balioz-
koa duten norma bakarraren izenean.

Sare sozialek izan duten garrantzia ere azpimarratu behar 
dugu. Onerako eta txarrerako, gure bizitzak kolonizatu 
dituzte: anonimotasunaren itzalpean (edo ez) sekulako 
barrabaskeriak entzun, ikusi eta irakurri ahal izan ditugu. 
LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak babesten dituzten 
legeek beste inoren eskubideak urratzen dituztela uste 

ERASOEN AURREAN, TINKO!
duenak hausnarketarako tarte bat hartu beharko luke, 
berandu baino lehen. Beste behin ere, adierazpen aska-
tasunaren izenean, jomugaren erdian nor?

Gauzak horrela, feminismotik zein LGTBIQ+ kolektibotik 
zera adierazi nahi dugu: frustrazioa eta gorrotoa indarke-
riaren bitartez bideratzen duten horiek, zisheteropatriar-
katuaren seme-alaba osasuntsuak, jendartean dagoene-
ko espazio soziopolitiko zabalegia hartu duen diskurtso 
politiko zehatz baten ondorio dira. Hortik kanpo koka-
tzen garenon esku dago ez bakarrik espazio horri leku 
gehiago ez ematea, baizik eta duena bukaraztea.

Horri guztiari aurre egiteko, indarkeria eta beldurra 
deuseztatzeko, Hezkuntzan politika feministak bermatu 
ditugu, eta gure eguneroko bizitza kolonizatzera iritsi 
den neofaxismoari hortzak erakutsi behar dizkiogu.

Zuk ere zure burua hortik kanpo kokatzea espero dugu, 
borroka ez baita gurea soilik, osasungarria beharko 
lukeen jendarte demokratiko osoarena baizik. 

STEILAS sindikatuak babesa eskaini nahi dio Cas-
tellò hiriko hezkuntza-komunitateari, orain del aste 
batzuk epaile batek hiriko institutu publikoetatik 
LGTBIQ+ kolektiboari buruzko 34 liburu erretiratze-
ko agindua eman eta gero. Agindu hori “Abogados 
Cristianos” delako talde ultraeskuindarraren eskaera 
baten ondorioz eman zuten.

Liburu horiek iluntasunari argia ematen diote eta, institutu 
horietan, ikasle askorentzat argitasun hori arnasa har-
tzea bezain garrantzitsua da.

Horrelako erabakiek iluntasun gordinenarekin zigortzen du 
hezkuntza-komunitate osoa eta, bereziki, gazte horiena.

Hezkuntza-komunitateak iluna itzali eta gero etengabeko 
argi iturri beharko luke izan.

Ez utzi argirik itzaltzen zurean.
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Onartezina da pandemiaren eragina pairatzen ari garen hirugarren ikasturtea izanik, Eusko 
Jaurlaritzak egin dituen urrats eskasak bere kabuz, inongo elkarlanik eta komunikaziorik izan 
gabe egin izana.

Ez gaituzte aintzat hartu ez protokoloak lantzeko, ezta beste ezertarako ere, eta, beste behin ere, 
agerian geratu da bai haien errealitatearen ezagutza-falta, baita ikastetxe barneko eta kanpoko 
munduen arteko desoreka konpontzeko axolagabekeria ere.

Gizarte-mailan aldaketa nabarmenak egon diren arren, ezer gutxi aldatu da hezkuntza-esparruan 
eta, hori gutxi balitz, gure aldarrikapenei entzungor egin diete.

Jakin dezatela STEILAS sindikatuan ez dugula bidea amaitutzat emango eta langileen osasuna 
zaintzen jarraituko dugula.

Haurreskolak Partzuergoan ere, Zuzendaritza Batzordeak eta gerenteak irailetik aurrera COVID 
errefortzu guztiak jarriko zituztela baieztatu zuten arren, oraingoan ere ez dute hitza bete, eta are 
larriagoa dena, COVID errefortzuak ordezkapenak ez betetzeko erabili dituzte.

Ikastetxe pribatuei dagokienez, STEILASek langileen osasuna babesteko eta ahalik eta kutsatze 
gutxien izateko behar diren prebentzio-neurriak bultzatzen jarraituko du enpresaz enpresa, kon-
tingentzia-planak berriro ere egokituz.

Denok dakigu bizi dugun egoeragatik sortutako desoreka mentalek gora egin dutela gizartean, 
batez ere gazteengan. Ba al dute asmorik horri aurre egiteko? Non dago Hezkuntza Saila? Eta 
LAPZko arduraduna?

Langilearen eskubide bat enpresaren betebehar 
bat da... edo izan beharko luke, behintzat... Lan-
gile orok, urtero, mediku-azterketa bat jasotze-
ko eskubidea du, enplegatzailearen kontura, eta 
Hezkuntzakoek ez lukete gutxiago izan behar.

Enpresa pribatuetan mediku-azterketak urtero 
egiten diren bitartean, badirudi Administrazioa 
ez dela horretarako gai; horretan ere ez da da-
gokion erantzukizuna hartzen ari, “mediku eska-
sia baitaukagu” aitzakiapean.

Penagarria da itunpeko ikastetxeetarako opari-
tzeko adina diru egotea eta, aldiz, gure osasu-
narentzat sailak etengabe sosak aurreztea. 

Urte gogorra aurtengoa ere...
Urria joan zaigu eta jadanik 52 dira lanean 
hildako pertsonak, 2020ko otsailaren 6tik, 
oraindik Zaldibar zabortegian desagertuta
dagoen Joaquin Beltran ahaztu gabe.

Onartezina da patronalaren jarrera, behin
eta berriz indarrean dagoen legea betetzen
ez duelako eta ez betetze horrek langile ororen 
bizia etengabe arriskuan jartzen duelako. 
Horrekin, administrazio publikoaren konplizitatea 
ere plazaratu beharrean aurkitzen gara,
egoera aldatzeko beharrezkoak diren zaintza
eta babes-neurriak hartzen ez dituelako.

Ikasturte berria abian den arren, berriro ere, Lan Arriskuen 
Prebentzio Zerbitzuak (LAPZ) oporretan jarraitzen duela dirudi... 
Izan ere, 6 aldiz deitu diegu legeak ezartzen dituen urteroko 
bilerak egitera, eta, beste behin ere, bilerarik gabe jarraitzen dugu. 
Antza denez, belarriko tiradizoa jasotzeko beldur dira.

Lan desosasuna hezkuntzan
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Zer da immatrikulazioa? Ondasun higiezin bat 
jabetza-erregistrora sartzen den lehen aldia da. 
1946an frankismoak bere hipoteka-legea onartu 
zuen; bertan, Eliza katolikoa Administrazio Publi-
koarekin parekatzen zen eta gotzainak, notarioe-
kin: nahikoa zen haien hitza ondasun edo jabetza 
bat immatrikulatzeko eta, horrela, Elizarena egi-
teko. Pribilegio horren debeku bakarra zen ezin 
zituztela kultu-tenpluak immatrikulatu, historikoki 
ondasun publiko gisa ulertu izan zirelako. Debeku 
hori 1998an kendu zen, Aznarrekin, eta balio kul-
tural eta ekonomiko handiko baselizak, basilikak, 
elizak, katedralak eta abadiak Elizaren esku geratu 
ziren. Immatrikulazioen bi adibide eskandalagarri 
Kordobako Mezkitarena eta Sevillako Giraldarena 
izan dira.

Elizak immatrikulatutako ondasun horien % 43 ez 
dira “tenplu eta gela osagarriak”, honako hauek 
baizik: pisuak, orubeak, finkak, mahastiak, laboran-
tza-lurrak, aparkalekuak, garajeak, haur-parkeak, 
merenderoak...

1999an, adibidez, Otsagabian, Muskildako base-
liza, inguruko etxe bat eta bost baratze immatri-
kulatu zituen gotzainak. 2017ko epai batek, ordea, 
udal-patronatuarenak zirela adierazi zuen, beti 
komunalak izan direla frogatu zelako. Horrek au-
rrekari bat ezarri zuen, Nafarroako Ondarearen 
Defentsarako Plataforman bildutako ia 200 udalen 
onerako.

Mediante las inmatriculaciones, la Iglesia 
Católica lleva apropiándose desde 1946 
hasta 2015 de todo tipo de bienes inmuebles. 
Este privilegio le ha permitido hacerse 
con un patrimonio de gran valor cultural 
y económico que, demasiadas veces,
siempre había sido público.

A nivel estatal se sabe que la iglesia,
desde 1998, se ha hecho con, al menos, 
34.961 bienes (ermitas, garajes, tierras 
de cultivo, catedrales...). El Gobierno
ha abandonado su deber de defensa
del patrimonio público. No promueve 
legislación en esa dirección y deja esa lucha 
en manos de ayuntamientos y particulares.

IMMATRIKULAZIOAK
Laikotasunari eta ondare publikoari erasoa

2015ean, Hipoteka Legea aldatu zen eta balioga-
betu egin zen Elizaren immatrikulazio-pribilegio 
hori; hala ere, ez zuen atzeraeraginezko ondoriorik 
izan. Hurrengo urtean, Estrasburgoko Giza Eskubi-
deen Europako Auzitegiaren epai batek zalantzan 
jarri zuen Elizaren pribilegio hori, eta Espainiako 
instantzia judizialen isiltasuna azpimarratu zuen.

Eusko Jaurlaritzak 2016an egindako txosten baten 
arabera, 1978tik 2015era Eliza katolikoak 530 finka 
bere egin zituen EAEn, immatrikulazioen bitartez. 
Aurten, Espainiako Gobernuak Eliza katolikoak 
bere izenean immatrikulatu zituenen zerrenda argi-
taratu du: 1998 eta 2015 bitartean 34.961 ondasun. 
Alabaina, askoz gehiago dira, zerrenda horretan 
1946 eta 1998 urteen artean egindakoak falta dira 
eta. Elizak egindako inskripzioak Konstituzioaren 
aurkakoak izan daitezkeela onartu du gobernuak, 
baina ez ditu baliogabetuko, eta partikularrek eta 
udalek auzitegietara jo beharko dute. Prozesu ju-
dizial horiek guztiak garestiak eta korapilatsuak 
izateaz gain, denboran irauteko oso zailak izango 
dira. Gobernuak jabari publikoko ehunka ondasun 
berreskuratzeko erantzukizuna saihestu egiten du, 
eta espoliazioaren aurka ez du ezer ez egin. Aipa-
tu behar da ere Senatuak uko egin diola martxoan 
(PSOE, PP, Vox eta EAJren botoen babesarekin) 
Gobernuari Elizaren immatrikulazioak atzera bota-
tzeko eskaera egiteari.

Laikotasunaren eta ondare publikoaren defentsa-
ren bidea luzea izango da. 
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Klima-aldaketa hemen da

La apuesta por el ecosocialismo es una 
necesidad. La filtración, este verano, 
del informe del IPCC –organismo 
dependiente de las Naciones Unidas– 
sobre la crisis climática es un claro 
indicador de la gravedad de la situación.

El capitalismo no se redimirá a sí mismo, 
prueba de ello son los 227 asesinatos de 
defensores medioambientales en 2020. 
Muchos de ellos fueron cometidos por 
sicarios contratados por compañías.

IPCC Nazio Batuen Erakundearen mendeko era-
kundea da, eta ehunka adituk klimaren krisiari bu-
ruzko milaka lan zientifiko aztertu dituzte, askota-
riko txostenak egiteko. Udan, azken txostenaren 
bi zati filtratu ziren hedabideetara. Zergatik filtratu 
ziren? NBEk orain arte txosten-mota horien azken 
bertsioak argitaratzen dituelako, eta horietan be-
netako egoera leuntzen dutelako, beste interes 
politiko eta ekonomiko batzuen alde. Jadanik ez 
dago zalantzarik, gizakiaren eraginak atmosfera, 
ozeanoa eta lurra berotu egin ditu; gainera, kli-
ma-aldaketa horren abiadurak ez du aurrekaririk, 
ez behintzat azken milurtekoetan.

2015ean, Parisko Akordioetan, munduko buruza-
giek beroaldia gehienez 2 gradutara mugatzearen 
alde egin zuten mende amaierarako; hala ere, hel-
buru hori lortzea ezinezko egiten duten politikak 
aplikatzen ari dira. Kontuan hartzekoa da ere be-
roaldia 2 gradutara mugatzearen helburua lortze-
ko teknologia oso garestia dela, eta naturan urriak 
diren baliabideak behar ohi direla. Gainera, orain-
dik ere, ebidentzia gutxi dago beharrezko eskalan 
eraginkorra izan daitekeen edo ez jakiteko. Green 
New Deala ez da nahikoa izango, energia berriz-
tagarriek ez dute motelduko oraingo kontsumis-
mo eroa. Desazkunde justu bat beharrezkoa da.

2020an 227 ingurumenaren defendatzaile erail 
zituzten. Kolonbian 65 hilketa egin ziren, eta 
oso aipagarriak dira Mexikoko eta Filipinaseko 

kasuak ere. Ekintzaile horien % 70 oihanen de-
fentsaren alde ari ziren. Hilketa horietatik guztie-
tatik, 89 sikarioek egin zituzten, baliabide natu-
raletan interes ekonomikoak dituzten konpainiek 
kontratatuta. Beraz, Kapitalismoa ez da bakarrik 
ekozida (eta, ondorioz, genozida), beharra ikus-
ten duenean eta ahal badu, mafia kriminalaren 
rola ere hartzen du.

Bada garaia ekosozialismoaren alde egiteko eta 
itxaropen teknologiko faltsuak alde batera uzte-
ko. Bada garaia makropoiektuak alde batera uz-
teko eta transnazionalen kontra egiteko. Bada 
garaia bizitza erdigunean jartzeko ere , eta elika-
gaien hornidura, ur garbia eta tokian tokiko beha-
rrak bermatzeko. Bada garaia, behingoz, aldaketa 
klimatikoari aurre egiteko. Bada garaia. 

Azken boladan hainbat berri garrantzitsu egon dira, baina ezin ahatz ditzakegu 
uda honek utzitako lezioak. Bai, udako suteak ikaragarriak izan dira, izugarriak 
ere egondako uholdeak, baina izugarria, baita ere, IPCCren txostena.
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La plataforma Araba Bizirik! puso el colofón a un mes repleto 
de ponencias con una jornada multitudinaria en Gasteiz 
que reunió a miles de personas en protesta por la gestión 
institucional de los proyectos que atentan contra el medio 
natural y rural, tales como el Tren de Alta Velocidad y los 
previstos parques eólicos y solares. Transición energética sí, 
pero no a cualquier coste.

egun berezia urriaren 23an 
Gasteizen bizi izan zena. Egun horretan, Araba Bi-
zirik! herri-ekimenak horrela amaitu zuen hitzaldiz 
betetako hilabetea; zeinen helburua izan den he-
rritarrei informazioa helaraztea erakundeek Ara-
ban aurrera eraman nahi dituzten makroproiek-
tuen garapenak herri-gune zein ingurumenean 
izango lukeen eraginari buruz. Izan ere, tamalez, 
erakunde politikoen eta informazio-bide ofizialen 
esku balego, herritarrek ez lituzkete inoiz ezagu-
tuko energia-trantsizioaren, elikagaien berrikun-
tzaren edo garraio-azpiegituren hobekuntzaren 
izenean garatu nahi diren proiektuen kalteak. Ho-
rregatik guztiagatik, eta huts egin duten proiek-
tuen aurreko adibideak kontuan hartuta, hala nola 

Araba bizirik!
Hiriko autoaren garapena edo Noryesteko urtegi 
lotsagarria, Araba Bizirik!-ek beharrezko trantsizio 
energetikoa heldu aurretik zehatz-mehatz planifi-
katu eta arautzea eskatu du, eta horretarako ezin-
bestekoa da proiektu bakoitzaren Lurralde Plan 
Sektoriala (LPS) banaka onartzea eta Lurralde An-
tolamenduaren Gidalerroak (LAG) betetzea.

Esan bezala, aldarrikapen ekologiko hauek guztiak 
Gasteizko kaleetara atera ziren joandako urriaren 
23an giro atseginean ospatutako jardunaldian: 
traktoreekin kalejirak, kudeaketa komunalaren al-
deko hitzaldia, bazkari autogestionatuak, antzez-
lana, ipuin kontalariak, kontzer tuak... Manifestazio 
jendetsu batek borobildu zuen jardunaldia. 

MOBILIZAZIO
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COP Nazio Batuen Esparru Konbentzioak 
(CMNUCC) klima-aldaketari buruz haus-
nartzeko antolatzen duen urteko goi-bi-
lera bat da. 196 herrialde biltzen ditu, 
gehi Europar Batasuna. Aurten, 26. edi-
zioa egin da (COP 26) Glasgow-n, urriaren 
31tik azaroaren 12ra bitartean. Zoritxarrez, 
osasun-egoerak oztopo izaten jarraitu 
du 197 parte-hartzaileetako batzuentzat. 
Txertoen banaketa ezberdinak arazoak 
eragin ditu, eta bidaia- zein egonaldi-mu-
rrizketek kolokan jarri dute inplikatutako 
batzuen asistentzia, batez ere hegoalde-
ko herrialdeetako ordezkariena. Edonola 
ere, aurtengo COP 26 presentziala izan 
da, Erresuma Batuaren zuzendaritzapean. 
Helburua izan da, komunitate zientifikoa-
ren ohartarazpenen arabera, anbizio han-
diko neurriak ezartzea, tenperatura glo-
balaren igoera 1,5 ºC edo 2 ºC-tik behera 
mugatzeko. Glasgow-ko konferentzia 
2030era begira egin da. Ordurako, bero-
tegi-efektuko gasen emisioak gutxienez % 
40 murriztu behar dira, Parisko Akordioa-
ren arabera. 

Zer da
COP 26?
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Glasgow-ko Klimaren Goi Bilerarako (COP 26 ) 
martxa Bilboko Arriaga Plazatik abiatu zen, eta 
Santurtziko portuan ontziratu ziren ibiltariak, arra-
tsaldeko 20:30ean. Behin Portsmouthen, berta-
tik hasi eta Glasgow-ra arte, 29 etapa izan zituen 
martxak, eta ibiltariek egunean 30 kilometro egin 
zituzten, batez beste. Ibilbidean zehar, hainbat 
harrera-ekitalditan parte hartu zuten zenbait hiri-
tan –Oxford, Coventry, Sheffield, Leeds edo Edin-
burghen, besteak beste– bai bertako alkateekin 
bai klima defendatzen duten tokian tokiko taldee-
kin ere. Ekimen horien bitartez, klimarekin engai-
natuta sentitzen diren Europako herritar askoren 
presentzia aktiboa eraman dute COP 26ra. IPCC-
ren azken txostenaren arabera, herritarrak jakitun 
dira “klima-aldaketa orokorra eta azkarra izaten 
ari dela, eta areagotzen doala”. Txosten horre-
tan, mundu osoko 11.000 zientzialarik ohartarazi 
dute CO2 isuriak nabarmen murrizten ez badira 
munduak orain arte ezezagunak diren ondorioak 
jasango dituela. Erabaki ausartak hartzeko unea 
iritsi da, oso beharrezkoa baita munduaren bizi-
raupenerako. “Guk ahal badugu, gobernuek ere 
bai” izango da manifestarien goiburua. Goi-bile-
ran zer erabaki, halako etorkizuna izango dugu gi-
zakiok datozen hamarkada eta mendeetan. Asmo 
handiko akordio lotesle bat behar dugu, krisi eko-
logiko larri honen ondoriorik txarrenak saiheste-
ko eta isurketa urriko ekonomia global baterako 
trantsizioa egiteko, ahalik eta modurik bidezkoe-

Bilbotik Glasgowra

2014ko irailaren 26ko gauan, Mexikon, Guerrero 
Estatuan, Irakasle-eskola Normalistako zenbait 
ikaslek Mexikoko poliziaren eta armadaren erasoa 
pairatu zuten. Emaitza honako hau izan zen: 6 hil-
dako, 25 zauritu eta 43 desagertu. Orduan, Mexi-
koko presidente zen Enrique Peña Nietok gerta-
karien bertsio ofiziala azaldu zuen, gezurrez josia. 
Begi-bistakoa zena ezkutatu nahi zuen: herrialde 
horretan nagusi diren zuzenbide-estatu eza, inpu-
nitatea, ustelkeria eta narko-politika.

Harrezkero, gazte horien senideak eta Mexikoko 
jendea behin eta berriro mobilizatu dira, egia jaki-
teko. Ikasleak bizirik ager daitezela exijitu dute, eta 
ikerketek egia eta justizia ekar ditzatela.

Bilbotik gure elkartasuna adierazi diegu. 

Ayotzinapa:
7 urte egia eta justiziarik gabe

Ez zaudete bakarrik

nean. Ecologistas en Acción-eko eta Extinction 
Rebellion-eko ekintzaileak 8 hilabetez aritu ziren 
lanean, ekintza hau antolatzeko.

Gutxiengo oparo batek neurriz kanpo isurtzen du 
CO2a, eta gutxien isuri dutenak hasi dira ondo-
rioak larrutik ordaintzen. Premiazkoa da egoera 
hori aldatzea, eta behar ditugun aldaketak egiteko 
ardura enpresa handien eta elite politikoen esku 
uzteak ez digu onurarik ekarriko; izan ere, bide 
horretatik iritsi gara egungo puntu kritikora. Hain-
bat aukera egon dira 1988tik hona, hau da, arazoa 
aitortu eta Klima Aldaketari buruzko Adituen Go-
bernu arteko Taldea (IPCC) sortu zen urtetik hona. 
Hala ere, ez da ezer lortu. 
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Elektrizitatearen prezioak gure gizarte osoa zeharka-
tzen du: edozein igoerak, gainerako jarduera, onda-
sun eta zerbitzuen prezioei eragiten die, haien izaera 
edozein dela ere, baina ez digute neurri berean era-
giten pertsona guztiei. Emakumeek neurri handia-
goan pairatzen dute pobrezia energetikoa, adinga-
beak ardurapean dituzten emakumeek, haurrek eta 
nerabeek, mendekotasuna duten pertsonek. Etxe 
batek faktura energetikoak ordaindu ezin dituenean, 
pilatu egiten dira. Horrela, bizitza duin bat garatze-
ko zailtasuna areagotuz doa: ezinezkoa bihurtzen da 
zorpetzearen eta prekarietatearen gurpiletik irtetea. 
Faktura energetikoa, elektrizitatearena bereziki, egi-
turazko pobreziaren oinarrietako bat da.

Tarifazoa

Behi-makroustiategia Caparroson
Nafarroan Caparrosoko behi-makroustiategia gelditzeko ekimenetan, urriaren 15ean 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren aurrean bildu ginen 
Nafarroako Gobernuari eskatzeko industria-abeltzaintza osorako lizentziak geldi 
ditzala. Idatzizko dokumentuaz gain, Caparrosoko uraren laginak ere entregatu dira. 

Ekologistak Martxan taldeak eta Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak 
tarifa elektrikoaren aurkako manifestaziorako deia egin zuten.

Hori dela eta, argiaren eta beste energia-iturri ba-
tzuen (butanoa, gasa...) igoera geldiezinak, inda-
rrak batzera behartzen gaitu erakunde ekologistak, 
auzo elkarteak eta mugimendu sozialak gobernuari 
eta oligopolio elektrikoaren konpainiei gehiegike-
ria horren aurkako neurri eraginkorrak eta errealak 
har ditzatela eskatzeko.

Beharrezkoa da kostuen auditoretza bat eta energia-
ren merkatuaren osoko erreforma bat egitea, tekno-
logia bakoitzari bere kostu errealengatik ordainduko 
diona, ez enkante bidez, non teknologia guztiei es-
kainitako zenbateko handiena aplikatzen zaien. 
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Kurdistan azken urteotako egoera historikorik larrie-
nean aurkitzen da. 2015ean PKK-k eta Turkiako Go-
bernuak bake-negoziazioak bukatutzat eman zituz-
tenetik, Erdoganek erasora jo du, ahalik eta lurralde 
kurdu gehienaren kontra eginez. Ez ditu giza esku-
bideak errespetatu, ezta mugak eta burujabetasun 
nazionalak ere.

Gainera, Turkiak indartu egin du bere erasoaldia 
Irakeko lurralde kurdu autonomoaren aurka. Inba-
sioak porrot nabarmenak ekarri dizkie Erdogani eta 
bere armadari -NATOko bigarren handienari-, eta 
horrek legez kanpoko armak erabiltzera bultzatu 
ditu Turkiako indar armatuak; gasa, adibidez.

Horregatik guztiagatik, eta nazioarteko komunita-
tearen isiltasunaren konplize ez izateko, mobilizatu 
egin ginen. 

Gora herri kurduaren borroka!

Kurdistanen kontrako
etengabeko erasoa salatzeko mobilizazio-eguna

Koldo Arribilaga
gasteiztarra hil egin zen Osakidetzaren, Etxebideren 
eta Udalaren utzikeriagatik

Koldo Arribilaga irailaren 8an hil zen Gasteizen, 55 
urte zituela. Osakidetzak ebakuntza egin behar zion, 
baina ez zion egin, ebakuntza ostekoak etxebizitza 
duin edo egoki bat behar zuelako aitzakian.

Gasteizko Etxebizitza Eskubidearen aldeko eta Gizar-
te Bazterkeriaren aurkako Ekimena 2020ko uda baino 
lehen Koldorekin batera hasi zen borrokan, eta uda-
leko gizarte-zerbitzuekin ere lanean hasi ziren. Bizi-
tegi-larrialdiaz hitz egin ez ezik, erakunde publikoen 
babesgabetasuna eta aporofobia ere salatu zuten.

2019an lehenbiziko etxegabetzea heldu zi-
tzaion. Abian ez zegoen bere taberna batera 
joan zen bizitzera, baina bertan bizitzen jarrai-
tzen bazuen, hilean 600 euroko isuna jartzeko 
mehatxua egin zioten udaltzainek. Bigarren 
etxegabetzea, beraz.

Udalak aterpe-zerbitzua eskaini zion, bes-
te kide batzuekin lo egin ahal izateko, baina 
bertan ez ziren ebakuntza ostekoak eskatzen 
zituen baldintzak betetzen: bertatik goizeko 
8:00etan atera behar izateaz gain, Koldok ezin 
zituen 50 pauso eman, ezta arnasa hartzeko 
gailua eraman ere.

Koldok Arartekora eta Sindikora jo zuen, baina ez 
zuen ezer lortu.

Urriaren 5ean, Osakidetzako ordezkaritza sindika-
lak, Osasun Publikoa Aurrera plataformak eta Inor 
ez Kale Gorrian ekimenek, eta STEILAS sindikatuak 
batera kontzentrazio batera deitu zuten, euskal era-
kundeei eskatzeko pertsona guztientzat berma di-
tzatela osasun-arretarako eskubidea eta etxebizitza 
duina izateko eskubidea. 
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Buenas tardes compañeras/os, amigas/os, hermanas/os desde 
Colombia y Bucaramanga las y los saludamos, para contarles de 
nuestros días de tristeza angustia y lucha, hemos obtenido dos 
victorias que han sido: haber logrado frenar la reforma a salud y 
tributaria, pero con amargo sabor por las 18 mujeres violadas, y 44 
jóvenes asesinados, lo mismo que según cifras oficiales son más 
de 150 jóvenes desaparecidos/as, estamos viviendo un verdadero 
genocidio, que sucede con la complicidad de una parte de la 
comunidad internacional, estas cifras son únicamente en el contexto 
del paro, lo de los más de 1500 líderes y lideresas sociales sigue 
corriendo al igual que la muerte a los y las jóvenes reincorporados de 
las FARC, y las masacres que el año pasado llegaron a 72. Y aún más 
grave continuar bajo la horda del terrorismo de estado y la impunidad 
de este gobierno que parece inmovible.

Como ustedes saben la policía colombiana no está adscrita al 
ministerio del interior sino al de defensa o guerra como le dicen 
otros, por tanto el tratamiento por su doctrina que se da a la protesta 
social es de guerra donde prima el tratamiento de guerra contra los 
y las civiles, que están armados/as algunos/as con palabras, pintas, 
cantos, pancartas, actos artísticos y a veces con piedras o palos como 
último recurso. Cada vez los actos de los cuerpos policiales pasa a ser 
más desproporcionado, más brutal el uso de tanquetas, de todo tipo 
de gases y armas venon y variedad de armas de fuego a largo y corto 
alcance, en este panorama tratamos de seguir en nuestro trabajo 
como organización, en los procesos educativos, en los barrios, y 
reuniéndonos como mujeres a apoyar el paro e intentando coordinar 
con otras y otros la resistencia de hoy pero recordando que la lucha 
es larga y que estos momentos nos fortalecen.

Agradecemos de vosotras/os todo el interés amoroso que nos ha 
manifestado nuestras compañeras de STEILAS, al igual que sus 
pronunciamientos, su solidaridad, sororidad permanente, de nuevo 
un millón de gracias por el apoyo solidario con los proyectos de los/
as compañeros/as jóvenes que sirven para fortalecer la resistencia, el 
pensamiento crítico y alternar con algunos proyectos pedagógicos 
comunicativos que teníamos pendientes. De nuevo acudimos a su 
solidaridad para solventar algunas actividades del paro nacional que 
nos han llevado gastos no previstos entre otros; pasajes, comida, 
transporte, volantes, equipos de movilidad etc... pues comprenderán 
a veces la movilidad es muy necesaria es fundamental. En medio de 
todo intentamos acompañarnos, cuidarnos entre nosotras con otras y 
con otros y hacer de nuestra resistencia un grito contra la impunidad, 
contra el terrorismo de estado y contra el genocidio.

Una vez más gracias por sus detalles, por su amoroso cuidado hacia 
nosotras, hacia nuestros jovenes, hacia nuestro pueblo, por tenernos 
presentes en el marco de la denuncia por su solidaridad politica y por 
sus buenos deseos. Se les quiere y esperamos vernos pronto.

Abrazos calurosos, solidarios.

Confluencia de mujeres para la accion pública de Bucaramanga.
1 de junio de 2020. 
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www.www.steilassteilas.eus.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
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
W 946 012 435
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
W 943 018 281
{ 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


