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Editoriala

Hartutako erabakiek egunerokoan 
isla zuzena izan dute ikastetxe, 
institutu, haur-eskola eta askota-
riko hezkuntza-zentroetan. Behar 
baino langile gutxiagorekin egin 
behar izan dugu aurrera, bajak or-
dezkatu gabe, kasu batzuetan, eta 
eginkizun pedagogikoekin zeriku-
sirik ez duen lan-karga itzela ekarri 
duten protokoloak eta haien alda-
keta etengabeak aurrera atera di-
tugu. Inprobisazioa izan da nagusi, 
eta horrek hainbat momentutan 
egunerokoa zaildu du hezkuntza 
zentroetan.

Azken bi ikasturteak gogorrak izan 
dira benetan, hezkuntza-zentroak, 
orokorrean, toki seguruak direla 
esan du medioetan Hezkuntza Sai-
lak. Hori bai, garbi esan dezakegu 
sailari esker baino gehiago langi-
leen konpromisoari esker izan dela. 
Lan-karga izugarria izan da eta da, 
eta langileen hornidura egokia 
ezinbestekotzat jotzen dugu eska-
tzen denari aurre egin ahal izate-
ko. Langileen plantilla handitzen ez 
bada, nola nahi dute salbuespenez-
ko egoera honi aurre egitea?

Hartutako erabakiek Osasun Saila-
ren eta Hezkuntza Sailaren konpro-
miso falta erakusten dute. Inber-
tsioa ezinbestekoa da zerbitzu pu-
blikoak indartzeko, horiexek egon 
behar dute erdigunean dinamika 
pribatizatzaileetan ez erortzeko.

Ez dugu esker hitzik jaso nahi, 
STEILASen argi dugu benetako 
aitortza langileen lan-baldintzen 
bidez egiten dela. Horretarako, 
hezkuntzan eta osasungintzan no-
rabide horretan eramango gaituz-
ten erabakiak behar ditugu. 

Luze doaz hezkuntzan pairatzen
ari garen osasun-larrialdiaren
kudeaketa txarraren ondorioak.
Osasun eta Hezkuntzako 
zerbitzu publikoetan gertatzen 
ari den egoera ez da 
kasualitatea. Bata bestearekin 
erlazionatzea saihetsezina 
zaigu, jakin badakigulako 
desinbertsio eta kudeaketa 
kaskarraren ondorioak direla.

Lan-karga 
kudeaketa 
txarraren
ondorio 
denean
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Behin-behinekotasunari muga
Izenburuak ondo adierazten duen moduan, lege ho-
rren xedea bitartekotasunarekin edota behin-behi-
nekotasunarekin amaitzea da (% 8ra jaistea). Haste-
ko, uztailean onartu zen 14/2021 Errege Dekretua 
daukagu, Icetazo ezizenez ezagutzen duguna. Erre-
ge dekretu horrek hiru urteko denbora-muga eza-
rri zien indarrean sartu ostean formalizatzen edota 
sortzen diren lanpostu hutsetarako bitarteko izenda-
pen guztiei. Beraz, pasa den urteko uztailaren 8aren 
ondoren egindako izendapenen iraupena, gehie-
nez ere, 3 urtekoa izango da. Irakurketa zabalagoa 
eginda, muga hori luzatzeko aukera dagoela esan 
daiteke. Nola? 3 urteko muga horren barruan, lan-
postu zehatz hori jasotzen duen LEPa (Lan Eskain-
tza Publikoa) deituta; kasu horretan, lan-harremana 
LEP hori ebatzi bitartean luzatzeko aukera egongo 
da. Bestalde, aipaturiko denbora tarte horietan bi-
tarteko-izaera horri amaiera eman ez zaionean eta 
bitarteko langilea kaleratua den kasuetan, erantzu-
kizunak eskatuko dira irregulartasunengatik, eta, 
egoera horretan aurkitu den pertsonak kalte-ordain 
ekonomikoa jasoko du.

Prozesu-motak: merezimendu-
lehiaketa edota oposizio-lehiaketa
Arestian aipaturiko errege-dekretuaren ondo-
ren, izenburuan aipatzen dugun legea iritsi zaigu, 
eta lege horren xede nagusia da bitartekotasuna 
amaitzea. Aldi berean, baina, administrazio horre-
tan urte luze lanean daramatzaten pertsonei egon-
kortzeko aukera erreal bat ematea du helburu. 
Bada, azken jomuga horretara heldu ahal izateko, 
orain arte ezagutu ez dugun prozesu-mota berri 
bati ireki dio atea: merezimendu-lehiaketa. Ildo 
beretik, hautapen-prozesu mota horri heldu ahal 
izango dioten plaza edo lanpostu-hutsak identi-
fikatzeko baldintza batzuk ezarri ditu. Horrenbes-
tez, baldintza horiek betetzea izango da lehiaketa 

soilaren bidez zein plaza atera ahal izango ditugun 
adieraziko diguna:

•  2016ko urtarrilaren 1aren aurretik eta etenik gabe 
aldi baterako langileren batek bete duen lanpos-
tu hutsa. Kasua zehazteko honako galdera hauei 
erantzun behar diegu: betetzen ari naizen lanpos-
tuak jaberik ez dauka, lanpostu hutsa da, alegia, 
eta bitarteko edo aldi baterako langileren batek 
bete du 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik 
eta etenik gabe? Hau da, lanpostua hainbat lan-
gilek okupatu badute/badugu ere behin-behine-
ko izaera hori data horren ondoren beti manten-
du da? Baldintza horrek lanpostuari erreparatzen 
dio soilik.

•  Lanpostuak aurretik aipaturiko baldintza hori be-
tetzen ez duen kasuetan, lanpostu hutsa okupa-
tzen duen bitarteko langileari erreparatu behar 
zaio. Horrela, momentu honetan hutsa den lan-
postu hori betetzen duten langileek aldi baterako 
harreman hori 2016ko urtarrilaren 1a baino lehe-
nagotik baldin badator, lanpostu horiek bigarren 
baldintza hau beteko lukete, eta merezimendu-
-lehiaketa bidezko deialdia egin daiteke. Galdera 
honako hau izango litzateke kasu honetan: oku-
patzen dudan lanpostua hutsa da eta nire aldi 
baterako lan-harremana data hori baino lehena-
gotik dator?

Horrekin, beraz, merezimendu-lehiaketa bidez dei 
daitezkeen plazak nola identifikatu ditzakegun ikusi 
dugu.

Bestalde, legeak egonkortze-prozesu horiek, soilik 
lehiaketa bidezkoak, aurrera eramateko epeak ere 
ezartzen ditu, betebehar gisa. Sektore bakoitzaren 
datak ez dira berdinak izango, baina legeak muga 
batzuk ezarri ditu. Beraz, edozein LEP prozesuk pasa 
beharreko hiru pausuetarako gehienezko datak fin-
katu ditu legeak. Ondorengo taulan adierazten dira 
eta orientabide moduan erabili ditzakegu.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko 
legea: nola eragiten digu STEILASeko sektoreetan?

Urte luzez, Europako agintariek eta haien tribunalek Espainiako 
behin-behinekotasun tasa jaisteko beharra salatu dute. Bada, orain, 
funtsen trukean, langileak finkatzeko berariazko araudia egitera behartu 
dute Madrilgo gobernua. Gauzak horrela, abenduaren amaieran onartu 
zen legea, eta, oraindik STEILASeko sektore guztietako zehaztapenak 
ezagutzen ez ditugun arren, badira guztietarako puntu komunak. 
Ondorengo lerroen bitartez puntu horiek identifikatuko ditugu.
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Kontseiluaren nondik 
norakoak
2022ko urtarrilaren 29an burutu zen Kontseilu Na-
zionalean bi puntu garrantzitsu landu ziren. Lehe-
nengo zatian, maiatzaren 28 eta 29an, Iruñean 
egingo den STEILAS sindikatuaren XII. kongre-
sura begira aurkeztuko den ponentziaren nondik 
norakoak azaldu ziren. Alde batetik, hezkuntza 
proposamenaren 6 oinarriak aurkeztu ziren eta, 
bestetik, sindikalismoko atala aurkeztu zen.

Bigarren zatian, 0-3 zikloaren inguruko hausnarke-
ta aurkeztu zuen 0-3 lantaldeak. Bertan EAEko eta 
Nafarroako gaur egungo errealitatea deskribatu 
zen. Bi lurraldeetako haur eskolen antolamendua-
ren inguruko desberdintasunak ezagutzeko auke-
ra izan genuen, baita langileen lan-baldintzena 
ere. Horrekin batera, zikloaren oinarri teorikoak 
ere aztertu eta kontseilukideen Haur Hezkun-
tzaren inguruko iritziak jaso ziren. STEILAS sin-
dikatuak haur-hezkuntzako lehenengo zikloaren 
ezaugarriak berretsi zituen: doakoa, inklusiboa, 
integrala, laiko euskalduna eta hezkuntza-saileko 
kudeaketa zuzena egiten duena.

Hurrengo kontseilua martxoaren 12an egingo da 
Donostian. Bertan, kongresuko ponentziari aur-
keztutako zuzenketak landuko dira. Aurten urte 
garrantzitsua da STEILAS sindikatuarentzat, hu-
rrengo lau urteetako lan-ildoak ezarriko direlako. 

LEPa egiteko epemugak

Onarpena: 2022ko ekainaren 1a

Deialdia: 2022ko abenduaren 31

Amaiera: 2024ko abenduaren 31

Gogoan izan merezimendu-lehiaketa lehiaketa-
-prozesu irekia dela, edozein pertsonak hartu de-
zake parte bertan, eta, azken emaitza oinarrietan 
ezarriko den baremoaren araberakoa izango da. 
Beraz, baremo hori izango da, hain justu, gakoa. 
Horixe da sektoreetarako oraindik mahai gainean 
jartzeko dagoena, oraindik zehazteko dagoena. 
Argi dagoena da legearen jomuga errespetatuz 
egituratutako baremoa izan beharko duela. Hau 
da, urte luzez aldi baterako langile izan diren lan-
gileen lan-esperientzia lehenetsi egin beharko da 
nolabait. Horretarako, adibidez, lan-esperientziari 
balio oso altua ematea edota aurretik LEP proze-
suren bat gainditu izana baloratzea dira proposa-
men batzuk.

Beste alde batetik, baina, bi baldintza horieta-
ko bat bera ere betetzen ez duten lanpostuak 
ere baditugu sektore guztietan. Lanpostu horien 
deialdia, beraz, ezingo da soilik lehiaketa bidez 
egin, eta beti ezagutu dugun oposizio-lehiaketa-
ra jo beharko dugu. Hala ere, azpimarragarria da 
plaza horietako kasu batzuetarako legeak jaso-
tzen dituen berrikuntzak: oposizio-fasea bazter-
tzailea ez izatea eta lehiaketari prozesu osoaren 
% 40ko balioa ematea. Hala ere, oposizio-lehia-
keta biguna izango litzatekeen horretarako ere, 
badago nahitaez bete beharreko baldintza:

•  2020ko abenduaren 31 baino lehenago gu-
txienez hiru urtez, hau da, 2018ko urtarrilaren 
1a baino lehenagotik, aldi baterako langi-
leek okupaturiko plazak.

Amaitzeko, arestian aipaturiko hiru baldintza 
horietako bat bera ere betetzen ez dituzten lan-
postu hutsak daude. Kasu horretan, ohiko opo-
sizio-lehiaketa da bidea, baina lehiaketa faseari 
prozesuaren % 40aren balioa emanez, biguna 
deitu dugun oposizio-lehiaketarako jasotzen 
den modu berean, alegia, aipatzekoa da hemen 
ere aplikatzeko bidea aurreikusten dela.

Asko dago zehazteko oraindik eta halaxe joango 
gara egiten sektore guztietan. Izan ere, behin-
-behinekotasuna jaisteko jomuga komuna da 
guztiontzat, baita legea ere, baina sektoreen 
egoera zehatzek, ezaugarriek eta negoziazio 
mahai konkretuak izango dira zehaztapen horie-
tara eramango gaituztenak. Ezagutzen ditugun 
heinean dagokion sektoretik guztioi helaraziko 
zaizkizuenak hain zuzen ere. 
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HEZKUNTZA
EZ DAGO SALGAI

Amaieran adierazten den esteketan jasotzen da 
STEILAS sindikatuak azken urteetan matrikulazioa 
eta itunpeko ikastetxeen gain planifikazioaren ingu-
ruan egindako ikerketaren emaitzen azalpena. Txos-
ten horretan erraz ikus daiteke:

•  Gaur egun EAEn dugun hezkuntza-sistema dua-
laren barruko ituntze-politika unibertsala eta Hez-
kuntza Sailaren kontrol eza eta eskola publikoare-
kiko duen utzikeria.

•  Ikastetxe pribatu askok dekretuen asmoen kon-
tra egindako azpijoko, irregulartasun eta arau-
-hausteek eragin duten hezkuntza-panorama 
desorekatua.

•  Hezkuntza-eskaintzari erreparatuz, ikerketak argi 
erakusten du Hezkuntza Sailak ikastetxe pribatue-
kiko duen aldeko tratua eta konplizitatea, eskola 
publikoa ikastetxe horien subsidiario bihurtzeraino.

Horrek guztiak poliki-poliki bezero-logikan oinarri-
tutako hezkuntza-sistemaren neurrigabeko pribati-
zazioa eragiten du, eta gizarte kohesioaren kontra 
doan eskola-segregazioa eta gizartearen estratifika-
zioa bultzatzen ditu.

Txostenak honako atal hauek biltzen ditu:

•  Baimen administratiboaren, planifikazioaren eta 
itunaren arteko lotura.

•  Prozeduran topatutako irregulartasunak.

•  Itundutako ikastetxe pribatuen eskaintza puztua 
eta momentu honetan dagoen linbo juridikoak 
dakarren arriskua.

•  Haur-eskolen pribatizazioa.

Urtarrilaren 12an, Gipuzkoako Ikasleen Onarpenera-
ko Berme Batzordean jakin genuen urtebetez luza-
tuko direla gaur egun dauden hezkuntza-eskaintzak 
EAEko hiru lurraldeetan. Kontuan izanda aurten fin-
katzen dela itundutako ikastetxe pribatuen 2022-28 
seiurtekoko eskaintza, txostenean azaltzen dugun 
gehiegizko eskaintza betikotzeko arriskuaren susmoa 
egia bihurtu zaigu; izan ere, aurrematrikulazio proze-
su horri ekin baitzaio eskola-segregazioari aurre egi-
teko inolako neurri zuzentzailerik gabe eta jaiotza-ta-
saren beherakada kontuan hartu gabe.

Gogoan izan urtarrilaren 17an EAEko haur-hezkuntza-
rako eta lehen hezkuntzarako ikastetxeak aukeratze-
ko onarpen-prozesua ireki zela. Matrikulazio horiek 
berebiziko garrantzia dute eta ikastetxe pribatuen 
eskaintza puztu horrek itundutako ikastetxe pribatuei 
publikoekiko abantaila ematen die.

Azaldutako horren guztiaren aurrean Hezkuntza 
Sailaren jarrera irmoki salatu nahi dugu, hitz politez 
eta asmo onez betetako diskurtsoak jasotzen dituz-
ten arau eta txostenez gain ez duelako borondate 
politikorik erakusten, eta praktikan eta gaur egun 
Hezkuntza Ituna arautzen duen dekretua behin eta 
berriro urratzen duelako. Eusko Jaurlaritzak, eskola 
publikoaren administrari eta arduradun zuzena iza-
nik, eskola publikoa kudeatu besterik ez du egiten, 
ez du zaintzen, ezta lehenesten ere, nahiago du egun 
dugun sistema dual segregatzailea mantendu, eta 
eskola publikoko eragileekin bildu eta eskola-plan-
gintza diseinatu beharrean, sare pribatuko patrona-
len interesei men egin.

Orain arte aplikatutako hezkuntza-politikek badakigu 
nora ekarri gaituzten, merkatu-logikaren menpe da-
goen hezkuntza-sistema dual polarizatu eta segrega-
tzaile batera.

Testuinguru horretan, oraintxe hezkuntza-sistema 
birplanteatzeko aukera ireki omen da, Hezkuntza 
Akordioa erdietsi nahi da, eta horretarako legebiltza-
rretik ponentzia bat bideratzen dabiltza. Erabakiak 
hartzeko momentua da, zeren alde egingo du Hez-
kuntza Sailak?

Sinatuko duten ustezko akordioak oinarri sendoak ja-
rri beharko lituzke hezkuntza publikoaren alde.

Gure proposamenak argiak dira, STEILAS sindika-
tua hezkuntza-sistema publikoa indartu eta horreta-
rako sare publiko bakarrerantz pausoak ematearen 
aldekoa da. Epe ertainean sare publikoak nagusia 
izan beharko luke nabarmen. Hezkuntza pribatua 
mugatu eta haien itunak gizarte-logikari erantzuten 
ez badiete bertan behera utzi beharko lirateke; hala-
ber, legezko esparru bat eskatzen dugu, itundutako 
ikastetxe pribatuak Eusko Jaurlaritzaren titulartasu-
neko sarean integratuz joateko haiek publiko egitea 
ahalbidetuko lukeena. 
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Lan eskaintza publikoak
Europako epaiaren harira, 2024. urterako behin-behinekotasunaren 
tasa % 8ra jaisteko xedea dute Madrilen, eta horixe adierazi zaie 
erkidego guztiei. Jaitsiera lortzeko asmotan, 276/2007 Errege 
Dekretuan (estatu osoan irakasleen oposizioak arautzen dituena) 
aldaketak egiten ari dira. EA
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Betiko oposizio-lehiaketaren ereduari jarraituz, 
hainbat erkidegok deialdia egin dute ikastur-
te honetan. Hezkuntza Sailak askotariko argi-
bideak eman dizkigu ikasturte honetan zehar; 
eredu berrian oinarrituko direla, oraindik ez da-
kitela, ezer ez dela ziurra, Madrilen erabakien 
menpe egonik zain daudela... Bildarratz jauna, 
ordea, hainbat hedabidetan berriak zabaltzen 
ari da, eta gogaituta gaude. Langileok eta be-
ren ordezkari sindikalek berriak zuzenean jaso-
tzeko eskubidea daukagu, eta dinamika honek 
errespetu falta adierazgarria dakar; prentsaren 
bitartez hainbat informazio heltzen zaigu, ur 
tanten gisara. Oposizioak prestatzea ez da bide 
erraza, eta bizitza pertsonalean eragin zuzena 
du, errespetu gutxi adierazten digu jokabide 
honek irakasleoi. Behin betiko informazio zu-
zena behar dugu, gure lanpostuen etorkizuna 
jokoan dago eta. 

Berrikuntza horiek legedian barneratuta egon os-
tean, funtzio publikoan bi sarbide berri mota ahal-
bidetuko lirateke:

Oposizio-lehiaketa: betiko ereduan oinarrituta 
baina ezberdintasun batzuekin (azterketen kopu-
rua gutxitu, proba ez-baztertzaileak eta baremo 
ezberdina). Proben ponderazioak mantenduko 
omen dituzte: oposizioa % 60koa eta merezi-
menduen zatia % 40ko.

Lehiaketa: probarik gabeko fasea izango litza-
teke, eta aurkeztutako espezialitatean egindako 
lan-eskarmentua baloratuko litzateke gehien.

Modalitate batean aurkezteak ez du beste batean 
parte hartzea galaraziko.

Kontuan hartu behar da informazioa behin -
behinekoa dela, eta xehetasunik gabekoa.

2024ko abenduaren amaiera baino lehen kidego 
guztietan lan-eskaintza publikoak egiteko asmoa 
dago.
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Con la LOMLOE se propuso que la asignatura 
optativa Economía de 4º de la ESO pasara a 
ser Economía y emprendimiento. Se quiere 
educar al alumnado con una perspectiva 
capitalista de la economía y con una visión 
del emprendimiento subyugada al arquetipo 
de empresario egoísta, «triunfador» y 
monetariamente insaciable.

Desde STEILAS siempre nos hemos 
enfrentado a la idea de que el objetivo de la 
educación sea satisfacer las necesidades 
de las empresas. Lo hemos hecho con 
informes, documentales o con la unidad 
didáctica Educación financiera crítica y 
ética para transformar la sociedad, que 
hemos publicado este año.
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Ikasturte hasieran, Hezkuntza Ministerioaren biga-
rren hezkuntzako irakasgaien antolaketa berriaren 
zirriborroa ezagutu zen, LOMLOEren garapenaren 
testuinguruan. Bertan, adierazgarria da 4. DBH-
-n egondako «aldaketa» bat: lehen, LOMCErekin, 
hautagai zeuden Ekonomia eta Ekimen sortzailea 
irakasgaiak (azken hori ez zen hain ohikoa), orain, 
berriz, zirriborroan, Ekonomia eta ekintzailetza 
agertzen da hautazko bezala. Batxilergoko biga-
rren mailan ere antzeko aldaketa bat dago, lehen 
Ekonomia zegoen (egia da ikasturte horretan ikas-
gaia enpresaren ekonomian zegoela zentratua) eta 
oraingo zirriborroan Ekonomia, ekintzailetza eta 
enpresa-jarduera agertzen da.

Alde batetik salatu behar da LOMLOEren ekonomia-
ren gaineko ikuspegi kapitalista dagoela, LOMCEk 
zeukana bezalakoxea. Ekonomiaren definizio heda-
tuenetako bat da «Giza premia materialak asetzeko 
metodorik eraginkorrenak aztertzen dituen zientzia, 
urriak diren ondasunak erabiliz», baina badirudi ikas-
leei aurkeztu nahi zaien ekonomiaren ikuspegiak ez 
daukala zerikusirik jendearen premien asetze-mailare-
kin, ezta ondasunen urritasuna kontutan hartzen dire-
nik ere. Jendearen ongizatea egon beharko litzateke 
ekonomiaren erdigunean, langileen lan-baldintzak 
eta ingurumena eta gure planeta finituaren baldintzak 
kontutan hartuz (ekosozialismoa ekidin ezina da).

Bestetik, salatu behar da haien «ekintzailetza»ren 
ikuspegia, zuzenki lotzen baitute enpresen sorrerari 
eta garapenarekin. Teorian, Heziberri 2020ren ara-
bera, ekintzailetzaren barruan badago erronka be-
rriei aurre egitea, proiektu indibidual eta kolektiboak 
planifikatzea, proiektuak bideratu eta garatzea, eta 
abar, baina badirudi horrek bakarrik ikuspuntu neo-
liberal batekin daukala zentzua. Greba bat eta horri 
loturiko manifestazio eta hitzaldiak antolatzea ekin-
tzailetzat jotzen al dute?

Ustezko arketipo eredugarri bat saldu nahi digute, 
haien «enpresaburu ekintzailea»: berekoia, «garai-
lea» eta diruz aseezina, baina errealitatea oso bes-
telakoa da: pertsonak interdependenteak gara, ikas-
leek aurre egin beharko diete lan-esplotazio mota 
askori eta jarraitu beharko dute zerbitzu publikoen 
defentsan, munduko baliabideak mugatuak dira eta 
zaindu egin behar da, mota askotako desberdinta-
sun eta injustiziei aurre egin behar zaie elkarlanaren 
bitartez, eta abar.

Hezkuntzaren helburua ezin da enpresen beharrak 
asetzea izan, eta STEILASen beti egin diogu eta 
egingo diogu aurre ideia horri. 2017ko Ebaluazioaren 
azterketa1 txostenean, PISA probak salatzean, argi utzi 
genuen ELGAk (OCDE, gaztelaniaz eta frantsesez) 
politika neoliberal basatiak sustatzen zituela. 2019an 

Ikasle «ekintzaileak»
Hezkuntza salgai2 dokumentala argitaratu genuen 
(ildo berean, 2021eko Kapitalismo digitala Basque 
Country3 hitzaldia ikusgarri dago). Aurten Hezkuntza 
finantzario kritikoa eta etikoa gizartea eraldatzeko4 

unitate didaktikoa sortu dugu lehen hezkuntzako 5. 
mailatik batxilergorainoko ikasleek lantzeko. 

1 https://steilas.eus/2017/11/22/ebaluazioaren-azterketa 

2 www.youtube.com/watch?v=JCv_Katd6uY

3 www.youtube.com/watch?v=yf7AExAN30c

4 https://steilas.eus/2022/01/20/hezkuntza-finantzario-
kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko-unitate-
didaktikoa-eskuragarri-dago-dagoenek

#denbora bankua

#monetasoziala

#ekonomiafeminista

#trukea 

#diruarenbalioa

#etxegabetzeak 

#bidezkotrukea

 #finantzaetikoak

#desberdinkeria

 #alternatibak

Hezkuntza finantzario kritiko 
eta etikoa gizartea eraldatzeko

finantza
krietikoak

https://steilas.eus/2017/11/22/ebaluazioaren-azterketa
http://www.youtube.com/watch?v=JCv_Katd6uY
http://www.youtube.com/watch?v=yf7AExAN30c
https://steilas.eus/2022/01/20/hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko-unitate-didaktikoa-eskuragarri-dago-dagoenek
https://steilas.eus/2022/01/20/hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko-unitate-didaktikoa-eskuragarri-dago-dagoenek
https://steilas.eus/2022/01/20/hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko-unitate-didaktikoa-eskuragarri-dago-dagoenek
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2019ko urtarrilaren 9an Lanbide Heziketako sare pu-
blikoko hamabost irakasle teknikok itxialdi mugaga-
bea hasi zuten Gasteizko Mendizabala ikastetxean, 
2018ko Hezkuntzako LEPetik kanpo utzi zituztela sa-
latzeko, eta Hezkuntza Sailari eskatzeko neurriak har 
zitzan aurrerantzean horrelakorik berriro gerta ez ze-
din. Itxialdi horren atzetik etorri zen Donostiako Easo 
Institutu Politeknikoan egindako beste bat.

Arazoa 2007ko errege-dekretua indarrean jartzean 
etorri zen; dekretu horren arabera, Lanbide Hezike-
tako familia tekniko jakin batzuetako irakasleak LEP 
horietatik kanpo geratzen ziren. Lanbide Heziketako 
familia guztietatik 10 bakarrik libratzen ziren (eta dira) 
errege-dekretu horren aplikaziotik.

2019ko maiatzaren hasieran EAEko hiru lurraldeetan 
hasitako itxialdia aldi baterako bertan behera uztea 
erabaki zuten Eibarren egindako batzarrean, Eusko 
Jaurlaritzaren «borondate ona» ikusi baitzuten Aste 
Santua baino lehen egin zuten azken bileran.

2007ko errege-dekretuak jasotzen zituen neurririk 
zorrotzenak aplikatzen zituen Hezkuntza Sailak eta, 
egoera hori zuzendu edo argitu bitartean, kaltetu-
tako espezialitateko lanpostuak LEPera ez ateratzea 
adostu genuen sindikatu guztiok, irakasle kaltetuek 
eta Hezkuntza Sailak 2019ko urrian egindako bileran.

Bitartean, Madrilen Lanbide Heziketako lege berria 
egosten ari ziren. Legeak, kaltetutako irakasleen 
egoera arautzen du, baina okerrera. Laburbilduz, ira-
kasle tekniko moduan lanean aritzeko ez da nahikoa 
Lanbide Heziketako goi-mailako ikasketak izatea, gu-
txienez unibertsitateko titulazioren bat izan beharra 
dago. Zer gertatuko da, baina, titulazio hori izan ez 
eta dagoeneko hezkuntzan lanean ari direnekin? LEP 
bat gainditu eta funtzionarioak direnek ikastetxean 
lanean jarraituko dute «iraungi beharreko kidego» 
moduan. Behin-behineko irakasleei berriz, egoera 
are eta gehiago korapilatu zaie. Gutxienez unibertsi-
tateko titulazioren bat dutenek ez dute lanean jarrai-
tzeko arazorik izango, baina zer gertatuko da uniber-
tsitateko titulaziorik ez dutenekin?

Lanbide heziketako
irakasle teknikoen

etorkizun ziurgabea

Hori horrela, kaltetutako langileak prestatzen ari dira 
bere sasoian atzeratu zen LEPera aurkezteko, hez-
kuntzan jarraitzeko azken aukeratzat jotzen dutelako, 
LEPa gainditu ezean eta Lanbide Heziketako lege 
berria indarrean jartzean kale gorrian geratuko diren 
beldurrez. LEPera aurkezteko beharrezkoa da gaita-
sun pedagogikoa eta HE2 izatea. EHUtik gaitasun pe-
dagogikoa ateratzeko «erraztasunak» eman zaizkie, 
eta atzerriko hizkuntzaren B1 akreditazioa ikastaroa 
jaso ondoren aurkezteko aukera eman zaie. Hala ere, 
badakigu asko direla behin-behineko irakasle tekni-
koen artean B1 ez dutenak, eta HE2 ez dutenak ere 
bai. Langile horiek LEPera aurkezteko aukerarik ere 
ez dute izango, eta aurkeztuko diren guztiek ere ez 
dute LEPa gainditu eta funtzionario bihurtuko diren 
bermerik. Zer gertatuko da langile horiekin? Kaleratu 
egingo dituzte? Gogoratu behar dugu langile horiei 
bere garaian Lanbide Heziketako ateak zabaldu zi-
tzaizkiela, eta horietako askok beren lanpostuak utzi 
zituztela Lanbide Heziketaren alde apustu egiteko.

Sektoreko bilera batean, bere sasoian atzeratu zi-
ren LEP horiez galdetu genuenean, Plangintza eta 
Antolaketako zuzendariak inolako berririk ez zuela 
adierazi zigun. Gai horrek berebiziko garrantzia dau-
ka, bitartekotasun-tasa % 8 jaisteko Madrildik eto-
rriko den dekretuak irakasle kaltetu horien egoera 
are gehiago katramila dezakeelako. Egoerarik oke-
rrenean, nahiz eta gaitasun pedagogikoa eta HE2a 
eduki, soilik Lanbide Heziketako goi-mailako ikaske-
tak dituzten langileak LEPetatik kanpo gera daitez-
ke. Hau da, kaltetutako ikasgai horien LEPa 2019an 
atzeratu izanak, orduan mesedea egin arren, egun 
kaltea baino ez die egin.

STEILASetik arazo honi berehalako konponbidea 
emateko eskatzen diogu Hezkuntza Sailari, bere 
langileen ziurgabetasun egoera honekin amaitzeko. 
Zerrendetan egon arren, funtzio publikora iristeko 
aukera ez duten langileei, behar bezalako irtenbide 
bat eskaintzea eta orain arteko lan baldintzak izan di-
tzaten bermatzea exijitzen dugu. 
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NAHIKOA
DA

Berri ona den arren, langileak irabazi baitu be-
rriz, honen inguruan berriz idazteko beharrik ez 
izatea gustatuko litzaiguke, Haurreskolak Par-
tzuergoak langileen eskubideak errespetatzen 
dituen adierazle izango litzatekeelako. Gaur 
egun, zoritxarrez, ez da horrela.

Idazki honen bidez Haurreskolak Partzuergoan 
gertatzen diren eskubide-urraketak azalduko 
ditugu. Hasteko, esan beharra dago lan-hitzar-
mena dela langileen lan-baldintzak arautzen 
dituen oinarrizko dokumentua. Hortik harago, 
jarraibide orokorren liburuan, langileen eskubi-
deak mugatzeko enpresak zehazten duen guz-

Zer dio lan-hitzarmenak?

Zer dio jarraibide-orokorren liburuxkak?

tia (langileen ordezkariekin negoziatu gabea) ez 
da nahitaez bete behar.

Horregatik, jarraibide orokorren liburuan da-
goena eta lan-hitzarmenean jasotzen direnak 
bat egiten ez dutenean, borroka juridikoa 
hastera behartzen gaitu enpresak, langilea-
ren eskubideak defendatzeko. Badakigu ho-
rrek beldurra ematen duela batzuetan, baina 
askotan ez dago beste biderik.

Irabazitako azken epaia haurrak eta senitarte-
koak zaintzeko baimenari lotuta dago, eta ho-
nela laburbildu genezake:

•  (...) interesdunak jasoko duen urteko ordainketa ikasturtean egindako 
lan-orduekiko proportzionala izango da, (...).

•  (...) hilabete oso bateko opor ordainduak izateko ikasturte osoan 
lan egin beharko da. Bestela, dagokion oporren zati proportzionala 
hartu beharko du eta, gainontzeko egunetan, nahiz eta abuztuan izan, 
Haurreskoletako Partzuergora bertaratu beharko da bere lanpostuarekin 
eta zentroarekin zerikusia duten funtzioak egitera.

2021. urtea langileen aldeko 
eta Haurreskolak Partzuergoaren 
aurkako epai batekin bukatu genuen 
STEILAS sindikatuan.

•  Bestelako mugarik gabe, langileek eszedentzia hartzeko eskubidea 
izango dute, (...).

•  Zerbitzu aktibo osoko urte bakoitzeko, hilabete jarraituko oporrak 
abuztuan.

•  Eszedentzia-egoera bukatu eta ezarritako epe barruan lanera itzultzeko 
eskaera egiten ez badu, behin betiko baja emango zaio langileari.
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Enpresak opor-hilabetearen bueltan baimena 
moztea «abusua» dela dio, baina beste epai ba-
tzuetan (azkena, 2021eko abendukoa), epaileek 
enpresari argi esan diote ez dela horrela, eta 
langileen eskubidea dela baimena opor-hilabe-
tean bertan behera uztea. Horregatik, enpresak 
langileari soldata osoa nahitaez ordaindu behar 
dionez, langilea lanera joatera behartzen saiatu 
da, eta horretarako bi bide asmatu ditu: haur-
-eskolara joatea (lan-hitzarmenak itxita daudela 
dio) edota Eibarreko bulegora joatea (hezitzai-
leen lanak zeintzuk izango ziren zehaztu gabe). 
Abuztuan lanera joatearen mehatxupean, hezi-
tzaile batzuk baimenarekin jarraitzera behartu-
ta sentitu dira, eta, horrela baimena uztailean 
mozteko eskubidea galdu dute. Garbi izan 
behar dugu hori eskubide-urraketa dela eta ez 
genukeela onartu beharko.

Goiko adibideaz gain, enpresak beste urraketa 
batzuk ere egiten ditu. Adibidez, COVID-19aren 

Zer dio epaiak?

•  Beraz, argi dago langileak, bere prestazio osoa sortu ez bazuen ere, 
abuztu osoan oporrak hartzeko eskubidea duela...

•  Legezkoa da langileak eskubide hori erabiltzea eta eskubide hori ezin da 
abusuzkotzat jo eta opor hilabetea kobratu behar du.

•  (...) Haurreskolek ez dute abuztuko eskola-ordurik (...).

•  Argi dago haur-eskola abuztuan ixten den bitartean, langilea zerbitzuak 
ematen ez dagoenez, eszedentzia ez dela beharrezkoa kontziliazioa 
gauzatzeko...

ondoriozko hezitzaileen ordezkapenak betetze-
ko, haur-eskoletan lanean dauden hezitzaileak 
aparteko orduak sartzera behartzen ditu, lan-
gileak ordezkatu beharrean, lan-hitzarmenean 
garbi agertzen den arren egoera berezietan 
soilik egingo direla aparteko orduak, eta beti 
langilearekin adostuta, gainera.

Mugimenduekin hezitzaile askok sortu dituz-
ten txanda-egunak disfrutatzearekin ere izan 
ditugu ika-mikak enpresarekin. Enpresak ez 
zizkion hezitzaile bati txanda-egun horiek ja-
rraian disfrutatzen utzi nahi, baina ez dago 
inon araututa nola disfrutatu behar diren. On-
dorioz, denak jarraian disfrutatzeko eskaera 
egin eta enpresaren ezezkoa jasotzean, hezi-
tzailea gurekin harremanetan jarri zen. Sindi-
katuak enpresarekin hitz egin ostean, hezitzai-
le hori ordezka zezaten eta zegozkion egun 
libreak nahi zituen bezala disfruta zitzan lortu 
genuen. 

Horregatik guztiagatik, NAHIKOA DA! Enpresak 
lan-hitzarmena bete behar du. Gure eskubideak 
murriztu nahi ditu, baina horretarako erabiltzen 
dituen trikimailu eta mehatxuak ez ditugu onartuko 
eta ditugun baliabide guztiak erabiliko ditugu 
horiei aurre egiteko.

STEILAS sindikatua beti egon da negoziazioaren 
alde, eta horretan lanean jarraituko dugu lan-
baldintza onenak lortzeko, baina ditugun eskubide-
urraketak gogor salatuko ditugu, edozein dela ere 
hartu beharreko bidea!
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Sektorea askotariko kolektibo profesionalek osatzen dute, 
eta, bakoitzaren berezitasunetan oinarrituta, kolektibo 
bakoitzean jarraitu beharreko prozedura desberdina izan 
liteke. Ildo horretan, Hezkuntza Saila prest agertu da 
kolektibo horien lanpostuetarako sarbidea arautuko duten 
ezaugarriak negoziatzeko.

Oro har, merezimendu-lehiaketak egingo dira, eta kasu batean ere ez litzateke 
beharrezkoa izango proba teoriko bat egitea. Baloratu beharreko merezimenduak 
lan-esperientzia, formakuntza, euskararen ezagutza (hizkuntza-eskakizunik gabeko 
lanpostuetarako) eta oraindik zehazteke dagoen osagarri bat izango lirateke. Azken 
hori memoria bat, autonomia programa bat edota antzeko lan bat izan liteke.

Eskainiko diren lanpostuei dagokienez, beranduenez 2022ko abenduan argitaratu 
beharko den deialdiak, 2019an egindako lan-eskaintza publikoan jasotakoak ez ezik, 
2021eko abenduan egindako eskaintzan jasotakoak ere eskaini beharko ditu. Aipaturiko 
bi eskaintza horietan, 460 lanpostu jasota daude, baina 2022an zehar beste eskaintza 
bat egitea aurreikusten da, 60 plaza inguru gehiago bilduko dituena.

Administrazioak jakinarazi digunez, plaza horietako batzuk hizkuntza-eskakizunik gabe 
eskainiko dira; izan ere, gaur egun horrela zehaztuta daude egiturazko lanpostuen 
zerrendan, eta ezin da plaza horien profila aldatu prozesua gauzatu aurretik. Era 
berean, profilik gabeko lanpostuak eskuratzeko, euskararen ezagutzak meritatuko 
duela adierazi digu.

Legeak prozesua 2024ko abendua baino lehen amaitu behar dela zehazten badu ere, 
langileak kudeatzeko zuzendaritzak lanpostuak 2023ko abendua baino lehen esleituta 
egoteko asmoa adierazi du.

Lan-legepeko irakasleei dagokienez, ziurgabetasuna baino ez dugu. Hezkuntza Sailak, 
eskatu arren, ez digu oraindik proposamenik helarazi lanpostu horiek eskaintzeko 
moduari buruz. Hala ere, zehaztu beharreko prozedura irakasle funtzionarioen 
prozesuaren antzekoa izatea aurreikusten da. 
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Enplegu publikoan behin-behinekotasuna 
murrizteko legea. Lan-legepeko hezitzaileak

Si bien la ley especifica que este proceso
deberá estar finalizado para diciembre de 2024,
la dirección de gestión de personal
ha transmitido la intención de adjudicar todos
los puestos antes de diciembre de 2023.
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2021/22 ikasturtea ere pandemiaren itzalpean hasi genuen eta, 
zoritxarrez, egunak aurrera joan ahala, egoerak okerrera egiten 
jarraitu du. Esan liteke, jada, denbora luzea daramagula pan-
demiaren olatuan igerian eta lehengo akatsetatik lezioa ikasita 
behar zuela Administrazioak, baina beste behin ere, Administra-
zioaren jarrera inprobisazioan oinarriturikoa izan da.

Alde batetik, osasun egoera berezi honen aurrean, Hezkuntza 
Sailak egoera horri erantzuteko neurri bereziak hartzea espero 
genuen, baina errealitatea oso bestelakoa da. Pandemiaren au-
rretik bajak kudeatzeko langilearen baja paperean eduki behar 
zuten lurralde-ordezkaritzetan, eta orduan hasten ziren baja hori 
kudeatzen. Anbulatorioetan eta lehen arretan dagoen kolapsoa 
aintzat hartuta, Hezkuntza Sailak ez du bajak kudeatzeko bes-
telako neurririk hartu. Horrek guztiak ondorio ugari ekarri ditu; 
gaixorik dagoen langilea behin eta berriz lehen arretarekin harre-
manetan jartzen saiatzen, ondorio ekonomikoak izan ahal dituen 
zinpeko aitorpen bat sinatzen, ikastetxeetan hezitzaile falta na-
barmena eta ikasleak artatuko dituzten profesionalik gabe. Nola 
liteke lehengo kudeaketa mantentzea horrelako egoera sanitario 
larri baten aurrean?

Bestetik, aipatzekoa da lurralde-ordezkaritzetako egoera eta 
haien bunkerizazioa, horrek ere ordezkapenen kudeaketan era-
gozpenak sortu baititu. Horrez gain, langileei egunero suerta-
tzen zaizkien kezkak edo zalantzak argitzeko telefonoz deitzen 
dute ordezkaritzetara, baina, tamalez, orokorrean ez zaie telefo-
noz arretarik ematen. Hori gutxi balitz bezala, helbide elektro-
niko bidez komunikatzeko aukera dago, baina kasu askotan eta 
askotan, modu honetan komunikatuta ere, ez dute erantzunik 
jasotzen. Ondorioz, egun batetik bestera erantzuna behar duten 
zenbait baimen edota lizentzia kudeatzeko, besteak beste, arazo 
asko izan ohi dituzte. Kontuan izanda oraindik ere gure sektorean 
ordezkapenak telefonoz esleitzen direla, lurralde-ordezkaritzeta-
ko langileak ezin izan dira ordezkapen guztiak eskaintzera iritsi, 
eta, ondorioz, ikastetxeetan aniztasun funtzionala duten ikasleak 
beharrezkoak dituzten profesionalen arreta jaso gabe egon dira, 
kasu askotan 15 egun baino gehiago. Administrazioak egoera 
hori aurreikusi ahal zuen eta giza baliabide gehiago jarri beharko 
zituen, baina, zoritxarrez, lurralde-ordezkaritzetako langileen or-
dezkapenak ere ez dituzte estali, eta bertan lanean dauden lan-
gileen gainera lan-zama eta presio handiagoa jaurti da. 

Por si las consecuencias
de las políticas de bunkerización
de las delegaciones habían 
sido pocas durante el primer 
trimestre del curso escolar,
la gestión de las bajas
del personal educativo
en la vuelta a las aulas después
de las vacaciones ha sido 
un auténtico desastre. 
Sustituciones sin cubrir 
durante más de dos semanas, 
sustituciones adjudicadas
a centros donde no era 
necesario, personal que no sabe
si su baja está tramitada... 
y mientras tanto, silencio 
absoluto en las delegaciones.

Bajen kudeaketa kaskarra COVID19 aitzakiapean

Azkenik, Administrazioari hezitzaileon ordezkapenak 
lehen egunetik betetzea eta horretarako beharrezkoak 
diren giza-baliabideak eta baliabide teknikoak jartzea 
exijitzen diogu. Horrekin batera, ordezkapen horiek 
kudeatu ahal izateko neurriak malgutzea eta benetan 
dagoen osasun-egoerari erantzuna eman ahal izateko 
berehalako erabakiak hartzea eskatzen diogu.
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Aspaldi kontatu genizuen bezala, lan-legepeko irakasle
eta hezitzaileen 2003ko hitzarmen kolektiboan, 51. 

artikuluan, lan-legepeko langileek adinagatik jarduna 
murrizteko eskubidea daukatela jasotzen da.

Praktikan, ordea, errealitatea oso bestelakoa izan da, eta langileek baimena 
disfrutatzeko aukerarik ez dute izan. 2018ko aurreakordioa lantzean eta 
negoziatzean, STEILASetik presio handia egin genuen irakasleei aitortutako 
baimen hori negoziatzeko, besteak beste; baina beste sindikatuen babesa ez 
genuen izan momentu hartan eta gure aldarrikapena erabat indargabetu egin 
zen. Horregatik, 2019-2020 ikasturtean, STEILASek gaia judizializatzea erabaki 
zuen eta lehenengo ebazpena langileen aldekoa izan arren, Administrazioak 
errekurtsoa jartzea erabaki zuen.

2022ko urtarrilean, azkenik, Auzitegi Gorenak errekurtsoa bertan behera utzi 
du, eta ondoren, Administrazioak artikulu horren 2022/2023 ikasturterako 
aplikazioaren proposamenaren lehenengo zirriborroa helarazi digu, sindikatuok 
ekarpenak egin ditzagun. Gure ekarpenak askotarikoak izan badira ere, baimena 
langile guztiei aplikagarria izatearen eta murrizketak ordezkatuak izatearen 
garrantzia azpimarratu nahi dugu.

Ezinbestekoa deritzogu, STEILASen, zuei eskerrak ematea eta prozesu 
honen protagonista bakarrak zuek zaretela gogoraraztea! Izan ere, lehenengo 
momentutik, zuetako batzuek eskaera izapidetu zenuten, batzuek banaka, beste 
batzuek modu kolektiboan. Jarraituriko bidea momentu batzuetan malkartsua 
izan bada ere, beti borrokatzeko prest agertu zarete, eta oraingoa jarrera horren 
erantzuna baino ez da. 

Gora langileon borroka!

Cuando iniciamos este proceso en solitario, 
muchos fueron los que intentaron entorpecer 
nuestro camino, por ello no podemos dejar de 

agradecer todo lo que habéis hecho por vuestra 
parte. Hemos de agradeceros a todas las que, 
sabiendo que se os iba a denegar, pedisteis la 
licencia, bien en solitario o por grupos, porque 

este logro también os pertenece.

Borrokaren lehen fruituak...
Adinagatiko arreta zuzenaren murrizketa

14
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Lan pertsonaleko ordu osagarriak

EAEko Gizarte Ekimeneko Ikastetxeen egungo hitzarmen 
kolektiboa 2010eko maiatzean hasitako negoziazio luze 
baten emaitza da. Une hartan, STEILASek bere plataforman 
sartu zuen irakasleen lan pertsonalerako gutxieneko 3 ordu 
osagarriren aldarrikapena.

Gure ordezkariek denbora zeramaten kexu, irakasleek 
lanaldian zehar ez zutelako denborarik beren lan 
pertsonalerako: irakastorduak prestatzeko, zuzentzeko, 
elkarrizketak egiteko, eta abar. Gainera, ikastetxeek ordu 
osagarriak erabiltzen zituzten bilerak edo prestakuntzak 
egiteko eta irakasleen lanorduetatik kanpo egin behar izaten 
zen, hein handi batean. STEILASen proposamena izan zen, 
irakasle bakoitzaren ordutegian, eskola-orduez gain, lan 
pertsonala egiteko ordu osagarri batzuk blokeatzea.

2017ko amaieran, patronalek hitzarmenaren negoziazioa 
mugarik gabe luzatzeko asmoa zutela ikusita, gainerako 
sindikatuekin plataforma bateratu bat adostu genuen, eta 
bertan STEILASek eskatu zuen astean 5 ordu osagarri 
sartzea lan pertsonalerako txertatzeko, sindikatuarentzat 
lehentasunezkoa baitzen. Plataforma bateratu hori 
negoziazioaren azken fasearen abiapuntua izan zen, eta 
mobilizazio eta greba ugari bultzatu genituen.

STEILASek oso ontzat eman zituen greba-bukaerako 
akordioa eta ondorengo 2017-2021 hitzarmen kolektiboko 
27. eta 28. artikuluetan astean lan pertsonalerako gutxienez 
3 ordu osagarri txertatzea. Hiru ordu horietan, irakasleak 
diskrezioz (berak erabakiko du, eta ez enpresak, denbora 
horren lan-edukia) eta banaka (ez taldean) egingo ditu bere 
lanarekin lotutako jarduerak. Hiru ordu horiek ikastetxeak 
finkatu beharko ditu asteko ordutegian eta hiru hilean behin 
soilik berrikusi ahal izango dira.

Eskubide horrek aldaketa handia ekarri du ikastetxeen 
antolaketan; izan ere, zuzendaritzek ezin dituzte ordu osagarri 
guztietan zereginak zehaztu, eta hori irakasleentzat oso puntu 
garrantzitsua da. Argi dago mugatu egiten duela ikastetxeek 
ordu osagarri guztiak betetzeko duten joera: koordinazio-
lanak, proiektuak, prestakuntza, ordezkapenak eta abar.

Ikastetxe batzuetako zuzendaritzek ez dute bete nahi 
hitzarmenaren puntu hori, eta iruzurrak egin dituzte. 
Hitzarmena ez dela bete salatu dugu, eta STEILASen prest 
gaude gure esku ditugun mekanismo guztiak abian jartzeko, 
hitzarmenak agintzen duena zorrotz bete dadin.

Hitzarmen berriaren negoziazioan aldarrikapen hori 
azpimarratzen jarraituko dugu. Astean lan pertsonaleko 
5 ordu osagarri lortzeko eta asteko ordezkapen kopurua 
mugatzeko helburuarekin. Ikastetxeek uste badute 
beharrezkoa dela talde-lanerako edo prestakuntzarako ordu 
osagarriak gehitzea, irakastorduak murriztea da bidea, ez 
irakasleen lan-zama handitzea. 

El actual Convenio Colectivo de 
Centros de Enseñanza de Iniciativa 
Social de la CAPV es fruto de una 
larga negociación que comenzó 
en mayo del año 2010. En aquel 
momento STEILAS ya incluia en 
su plataforma la reivindicación de 
al menos 3 horas complementarias 
para el trabajo personal del 
profesorado: preparación de clases, 
correcciones, entrevistas, etc. 
Cada vez más, los centros usaban 
las horas complementarias para 
reuniones o formación.

Cuando STEILAS firmó el acuerdo 
de fin de huelga y posteriormente 
el Convenio Colectivo 2017-2021, 
valoramos muy positivamente el 
logro de incluir en los artículo 27 y 28 
al menos 3 horas complementarias 
de trabajo personal a la semana. 
Durante estas 3 horas, la persona 
docente realiza de manera 
discreccional (decidiendo ella, y no
la empresa, el contenido de trabajo
de ese tiempo) e individual
(no colectiva o en grupo) actividades
vinculadas con su trabajo. Esas tres
horas deben ser fijadas por el centro, 
en el horario y/o damero semanal, 
y dicha fijación puede ser revisada
solo trimestralmente.

Además, en la negociación del 
nuevo convenio vamos a seguir 
insistiendo en esta reivindicación, 
con los objetivos de lograr 5 horas 
complementarias semanales de 
trabajo personal y de limitar el 
número de guardias semanales. 
Si los centros creen necesario 
aumentar las horas complementarias 
para trabajo en grupo o formación, 
lo tendrán que hacer reduciendo
la carga lectiva y no sobrecargando
a las y los docentes.
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2017-2021 aldirako Gizarte Ekimene-
ko Zentroen hitzarmenak 2017., 2018. 
eta 2019. urteei dagozkien soldata-
-atzerapenen ordainketa arautzen 
du, eta atzerapen horiek ordaintzeko 
azken eguna 2020ko abenduaren 
31 da.

Somorrostro ikastetxeak, Muskizen 
kokatua dagoenak eta Bizkaiko Eliz-
barrutiko Ikastetxeetakoa denak, 
2018ko eta 2019ko atzerapenak or-
daindu zituen, baina 2017koak or-
daintzeari uko egin zion.

STEILASek, ikastetxean ordezkari-
tza duten gainerako sindikatuekin 
batera, enpresa-batzordeari babe-
sa eman zion, eta ez ordaintzea ga-
tazka kolektiboaren bidetik salatu 
genuen.

Azaroaren 9an izan zen epaiketa, 
Bilboko Lan Arloko Epaitegian, eta 
2017ko atzerapenak ordaintzera zi-
gortu dute enpresa. Hala ere, So-
morrostro zentroak errekurtsoa jarri 
du Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusian.

Beste behin ere, enpresa batek ez 
du hitzarmena bete nahi, eta langi-
leen eskubideak mugatzen dituen 
akordioaren interpretazioa egiten 
du. STEILASek ez du inoiz onar-
tuko hitzarmen batean lortutakoa 
ikastetxe batean ez errespetatzea. 

Espainiako Gobernuak lan-erreforma adostu 
zuen sindikatuekin eta patronalarekin 2021eko 
urte amaieran, diputatuen kongresuaren ones-
penaren zain.

CEOE (estatu mailako patronal nagusiak), 
CCOO eta UGTko (Estatu mailako sindikatu 
nagusiek) zuzendaritzek adostutako testuaren 
ardatz nagusiak onartu zituzten, eta Espainiako 
Gobernuak egintzat eman du hiruko akordioa. 
Ultraaktibitate mugagabea berreskuratu dute, 
eta sektoreko lan-itunek lehentasuna izango 
dute enpresakoen aurretik.

Hego Euskal Herriko enpresek eta langileek 
lan-araudi berria dute jadanik, baina ez 
da izango PPren lan-erreformaren aurreko 
legedia, hau da, Espainiako Gobernuak ez du 
indargabetuko 2012ko erreforma.

Lan-erreformaren dekretua abenduaren 28ko 
Ministro Kontseiluan onartu zen, eta, modu 
horretan, Europako Batzordearekin duen 
konpromisoa bete zuen: urtea amaitu aurretik 
indarrean egotea.

Erreforma horrek aldaketa garrantzitsuak 
ekarriko ditu negoziazio kolektiboan eta 
lan-kontratazioaren esparruetan, baina, aldi 
berean, bere egingo ditu PPren erreformak 
enpresen aldeko malgutasunaren alde 
jarritako habe nagusi batzuk. Esaterako, 
kaleratze erraz eta merkeak bere horretan 
geratuko dira.

Bereziki, Euskal Herriko irakaskuntza pribatu-
ko langileen bizitza hainbeste baldintzatuko 
duen dekretuaren hainbat elementuk kez-
katzen gaituzte, eta horregatik esaten dugu 
lan-erreforma hori oso larria dela. Hobekun-
tza txiki batzuen truke 2012ko lan erreforma 
zurituko lukeen lan-erreformaren dekretuaren 
konbalidazioa bozkatuko da Kongresuan, eta 
muzin egingo zaio hemendik aurrera sakone-
ko aldaketak egiteari. 

ESPAINIAKO GOBERNUAK
LAN-ERREFORMA ADOSTU ZUEN
SINDIKATUEKIN ETA PATRONALAREKIN

SOMORROSTRO ELIZBARRUTIKO
ZENTROA 2017KO ATZERAPENAK
ORDAINTZERA KONDENATU DUTE
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Adegik eta Gipuzkoako metalgintzako 
sindikatuen gehiengoak akordioa lortu 
dute lan-hitzarmen berria sinatzeko. 
Orain arteko patronalak, soldaten, ul-
traaktibitatearen edota subrogazioa-
ren inguruan onartutako neurriez gain, 
Berdintasun Batzordea martxan jartzea 
ere adostu dute, besteak beste.

Gipuzkoako metalgintzako hitzarme-
nak 50.000 langileri eragiten die eta 
lurraldeko garrantzitsuena da zentzu 
horretan; baina hamar urte zeraman 
berritu gabe.

Hainbat hilabetetako gorabeheren 
ondoren, Gipuzkoako metalgintzako 
sindikatu gehienek eta patronaleko 
ordezkari Adegi enpresarien 
elkarteak lan hitzarmen berria 
sinatzeko akordioa lortu dute. 
Besteak beste % 9,6ko soldata 
igoera aurreikusten du hitzarmen 
berriak 2020 urtera arte eta KPIaren 
araberako igoera hortik aurrera. 

ASCOBI patronalak 2022rako % 6,5eko sol-
data-igoera sinatu du CCOO eta UGT sindi-
katuekin, “Sektorera eskulana erakartzeko” 
formula gisa

Aurreko urteko EAEko KPIaren igoeraren gai-
netik (% 6,4) soldata eguneratzen duen lehen 
sektoreko hitzarmena da, baina sektore ho-
rrek jarraitzen duen erreferentzia Estatuko 
KPIa da. Azken horrek % 6,5eko igoerarekin 
itxi zuen urtea.

Hitzarmena 2021ean sinatu zen, eta 2024ra 
arte egongo da indarrean, nahiz eta hurren-
go bi urteetako igoera, aurten egin den be-
zala, prezioen bilakaeraren arabera negozia-
tuko den. 

Auzia atzera bota da arazo formalengatik, 
baina demandatuek diru publikoa jasotzen 
duten ikastetxeentzat debekatuta dagoela 
argudiatu zuten.

Ikastetxeak kontratatutako abokatuek 7.172 
euro eskatu zizkioten familia bati, bi ikastur-
te eta bi haurrengatik. Bigarren Hezkuntza-
ra joaten zirenentzat 360 ziren, eta 180 euro 
Lehen Hezkuntzakoentzat. Diru-kopuru hori 
eskola-materialengatiko edo beste zerbitzu 
batzuengatiko ordainketen osagarria zen, 
baimendutakoa ez den zerbitzu batengatiko 
kuotak, hain zuzen ere.

Hori espreski debekatuta dago funts publi-
koekin itundutako eskolentzat, doako hez-
kuntza-zerbitzuak eskaini behar baitituzte eta 
publikoen arau berak bete behar baitituzte. 

BIZKAIKO ERAIKUNTZA, KPItik

GORAKO SOLDATA-IGOERA IZAN
DUEN LEHEN HITZARMENA IZAN DA

EPAITEGI BATEK ARABAKO ITUNPEKO
IKASTETXE BATEK FAMILIA BATI
HEZKUNTZA-KUOTAK KOBRATZEKO
SAIAKERA NEUTRALIZATU EGIN DU

AKORDIOA GIPUZKOAKO
METALGINTZAN
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Joan den abenduaren 31n amai-
tu zen 2017-2021ko Euskadiko 
Gizarte Ekimeneko Ikastetxeen 
hitzarmenaren indarraldia, baina 
hitzarmenak bere horretan jarrai-
tzen du 2022ko hitzarmena inda-
rrean sartu arte. Beste era batean 
esanda, hitzarmen berria nego-
ziatzeko epea irekita geratu da.

Negoziazio berriaren inguru-
ko itxaropenak ez ziren batere 
onak; izan ere, indarraldi hori 
amaitu zen eta patronalek ez zu-
ten mahai gainean jarri hitzarme-
nean konpromisoa hartu zuten bi 
elementuren inguruko akordioa 
ahalbidetu zezakeen edukirik: 
2021eko lansariak eta Lanbide 
Heziketaren erregularizazioa.

Ya ha llovido mucho desde que aquel 9 de noviembre de 2019 en que los trabajadores 
pusimos contra las cuerdas a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA para cerrar el 
acuerdo de fin de huelga. Sin embargo, parece ser que desde entonces las patronales 
siguen con las mismas inercias “no negociadoras”.

Los trabajadores del sector llevamos dos largos años de pandemia asumiendo 
grandes cargas de trabajo, llevando adelante los protocolos COVID y realizando 
tareas que no nos corresponden.

Necesitamos una negociación colectiva de nuestras condiciones laborales ágil y 
que responda a nuestras necesidades laborales. Kristau Eskola y Aice no pueden 
deslegitimizar este mecanismo. STEILAS hará todo lo posible para no caer en una 
dinámica no negociadora como la que comenzó en 2010.

Negoziazio kolektiboaren funtsa
Denbora asko igaro da 2019ko aza-
roaren 9an langileok, Kristau Esko-
la eta AICE-IZEA Patronalak estutu 
eta gero, greba bukaerako akor-
dioa lortu genuenetik. Hala ere, 
zerbait zuzendu beharrean, badiru-
di patronalek “ez negoziazio” iner-
tzia berdinekin jarraitzen dutela.

STEILASek 2021eko lansariak 
igotzeko eta Lanbide Heziketa-
ren erregularizazioaren inguru-
ko akordioak lortzeko zentzuzko 
proposamenak egin dizkie pa-
tronalei hainbat bileratan, baina 
Kristau Eskola eta AICE ez dira 
ezer negoziatzeko prest agertu. 
Adibidez, 2021erako % 0,0ko “ez 
igoera” proposatu zuten. Adarra 
jotzen digute?

Ondorengo 2022ko hitzarmene-
ko negoziazio-mahaiaren gel-
dialdi teknikoa ez da lagungarria 
izan. Beste sindikatu batzuen 
arteko ordezkaritzaren inguru-
ko desadostasunak zirela eta, 
mahaia atzeratu egin behar izan 
zen, datarik gabe, Lan Sailari da-
tuak eskatzeko.

Nolanahi ere, sektoreko langileok 
bi urte luze daramatzagu pande-
mian lan-zama handiak gure gain 
hartzen, COVID protokoloak au-
rrera eramaten eta ez dagozkigun 
zereginak egiten. Askotan, irakas-

leek saio hibridoak (telematikoak 
eta presentzialak) prestatu eta au-
rrera eraman behar dituzte eta aste-
ko eskola-orduen kopurua oso han-
dia izaten jarraitzen du. HLE-k eta 
0-3ko langileek, kolektibo femini-
zatu eta prekarizatuenak, jarraitzen 
dute beren lan-baldintzak hobetu 
gabe eta, gutxi balitz bezala, joan 
den 2021ean KPIa % 6,4 igo zen 
EAEn. Langileon eros-ahalmenaren 
galerak ez du sekula parekorik izan!

Sektoreko 9 000 langileok gure lan-
-baldintzen negoziazio kolektibo 
eraginkorra eta arina behar dugu. 
Negoziazio kolektiboak gaurko 
egoerari eta langileon lan-beharrei 
erantzutea ezinbestekoa da. Ne-
goziazio kolektiboak maiz erabili 
beharreko funtsezko tresna izan 
behar du, eta Kristau Eskola eta 
AICE patronalek ezin diote duen 
zilegitasuna kendu.

Egoera honen aurrean, STEILASen 
gure esku dagoen guztia egingo 
dugu 2010ean hasi eta 29 greba 
egunekin bukatu zen “ez negozia-
zio” dinamikan ez erortzeko. Edu-
kizko akordioak lortzeko, negoziazio 
kolektiboak ematen dituen aukera 
guztiak baliatuko ditugu. Kristau Es-
kola eta AICE-IZEA patronalek ezin 
dute negoziazio kolektiboaren fun-
tsa gutxietsi, ezin diote duen zilegi-
tasuna kentzen jarraitu. 
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Kaosa. Kaosa da Nafarroako ikastetxeetan bizi 
duguna Eguberrietatik. Pandemia zabaltzearekin, 
COVID kasuek gora egin dute izugarri eta horrek 
zuzenean eragin du eskoletako funtzionamenduan.

Egoera kaotiko hori iraultzea Hezkuntza 
Departamentuaren ardura da. Beraz, eskakizunak 
argiak dira: batetik, lidergo arduratsua eta ikastetxeei 
jarraibideak garaiz ematea; bestetik, langileen 
lan-baldintzak eta osasuna zaintzea, muturrera 
eraman gabe.
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Egoera iraultzeko ezinbestekoa da gobernuak inber-
tsioa handitzea eta beharrezkoak diren baliabideak 
zentroen esku jartzea, baina Hezkuntza Departamen-
tuaren jarrera hori izan beharrean, ikastetxeei ez die 
kasurik egin eta erabat abandonatu ditu.

Ordezkapen-falta larria ari gara pairatzen: 
bajak tramitatzean dauden zailtasunez gain, 
Hezkuntza ez da ari ordezkapen guztiak ema-
ten. Sortutako bajei erantzuteko kontratazio 
gehiago behar ditugu lehenengo egunetik!

Lan-zama handia: Zaintzak, zaintzak eta zain-
tzak egiten ari gara.

Telelana: Laneko baja-egoeran ezin da lanik 
egin. Telelana ere ez!

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, protokolo 
eta arreta ez-presentzialerako planetan jasoa 
ez dagoen arren, kanpoko presioengatik eta 
zuzendaritza batzuen erabakiz, irakaskuntza 
mistoan ari dira, ikasle batzuk etxean kon-
finatuak direnean gelakoa streaming bidez 
emititzen. Larria hori ere.

Horri guztiari gehitu egin behar zaizkio eskolaz kan-
poko ekintzak emateko eginbeharra eta nahitaezko 
prestakuntza saioak.

Irakaskuntzako langileok esker oneko hitz gutxiago 
behar ditugu, eta inbertsio handiagoa, bai giza balia-
bideetan bai lan-baldintzetan. Behingoz Hezkuntza 
Ituna betetzea behar dugu, ikastetxeen lana duintze-
ko eta errespetatzeko irakaskuntza-ikaskuntza proze-
suak, irakasleen eta ikasleen eskubideak, beharrak 
eta erritmoak.

Kolapso-egoera hau iraultzea Hezkuntza Departa-
mentuaren ardura da, beraz, eskakizuna argia da: lan-
gileen lan-baldintzak eta osasuna zaintzea, estresa 
eta nekea muturrera eraman gabe. Ezohiko garaian 
ezohiko neurriak langileak zaintzeko.

Bi urteko pandemiaren ondoren, Hezkuntza De parta-
mentuak ez ditu hartu ikastetxeetan babesgabetasuna 
minimizatzen duten neurriak: protokoloak aldez 
aurretik bidaltzea, duela 4 urtetik indarrean dagoen 
ituna berehala betetzea, zeinaren arabera 15 eta 
18 ordutik gorako lanaldi guztiak lanaldi osoak 

izatera pasatu behar diren, eta ordezkapenak modu 
azkarrean egitea, ikastetxe bakoitzak behin eta berriz 
eskatu beharrik gabe. Kontua ez da soilik zentroak 
irekita edukitzea, baizik eta martxan jartzea berme 
eta segurtasun osoz. Behingoz, indarrean dagoen 
legedia betetzea behar dugu; horixe baita benetako 
hezkuntza-ituna, ikastetxeen lana duintzen duena 
eta ahalbidetzen duena irakaskuntza-ikaskuntza 
prozesuak irakasleen eta ikasleen eskubideak, 
beharrak eta erritmoak errespetatuz gara daitezen. 
Legeak nahitaezko betebeharragatiko baimena ere 
aurreikusten du bere ardurapean konfinamenduak 
ukitutako adingabeak dituzten pertsonak babesteko. 
Baimen hori, ordea, zerbitzuaren beharrizanei lotuta 
agertzen da, eta hartaz disfrutatzeko eskubidea 
mugatuz. Nahitaezko betebeharragatiko baimena 
pertsona zaurgarrienez arduratzen direnek erabil 
dezaketen eskubidea da, eta hori onartzeak ez luke 
gainontzeko irakasleak gainkargatzerik suposatu behar 
ezta zentroen funtzionamendu egokia oztopatu ere.

Azkenik, telelana hedatu eta bi urtera hori arautuko 
duen protokolorik ez dagoenez, gogorarazi behar 
dugu laneko baja-egoeran ezin dela lanik egin. 
Telelana ere ez. Telelana benetan lan egiteko modu 
bat da, eta, beraz, bateraezina da bajan egotearekin. 
Badakigu norberaren bokazioaren eta ikasgelako 
erritmoari eusteko eta ordezkoari lana errazteko 
nahiaren ondorioz, inertziaz ohiturak sortzen direla, 
baina kontuan izan behar dugu laneko bajarekin 
lan-kontratua eten egiten dela. Soldatak Gizarte 
Segurantzak ordaintzen ditu, ez enpresak; beraz, ezin 
zaio zerbitzurik eman enpresari. Boluntarismoa ezin 
da inoiz egon nork bere burua zaintzeko eta atseden 
hartzeko eskubidearen gainetik. Horrelako egoeretan 
lehentasunak ezarri behar dira: osasun fisikoa, 
mentala eta emozionala lehenengo, hezkuntzarako 
eskubidearen gainetik. Izan ere, osasunik gabe ezin 
da hezkuntzarik egon. 
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Lan-baldintza duinak, soldaten igoera edota enple-
guaren defentsa izan dira tradizionalki sindikatuen 
aldarrikapenak. Horietariko asko errealitate bihurtu 
dira joan den mendean, produktibitate igoerak eka-
rritako hazkunde ekonomikoa dela eta; erregai fo-
silen eta lehengaien mugagabeko erabilerak ahal-
bidetu du hazkunde hori. Mende honetan, ordea, 
planetaren muga biofisikoekin egiten ari gara topo: 
lehengaiak gero eta urriagoak dira, petrolioak jo 
du jada bere ekoizpen-gailurra eta gainerako erre-
gai fosilek (uranioak barne) datozen hamarkadetan 
joko dute haiena. Horrez gain, gatazka ekosozialak 
ugarituz doaz, Iparralde Globaleko estatuen ongi-
zatea bermatzeko Hegoalde Globaleko estatuekin 
mantendu den harreman kolonialak milioika per-
tsona eta komunitateri haien bizimodua lapurtzen 
jarraitzen baitu, pobrezia eta prekarietatera bultza-
tuz. Krisi ekosozialak langile-klasean izango du era-
gin handiena, aurreko krisi garaietan (2008ko krisi 
ekonomikoa edota egun bizitzen ari garen COVID-
-19aren krisia, besteak beste) agerian geratu den 
bezala. Mundu mailan, gero eta energia gutxiago-
ko etorkizun baterantz goaz eta horrek, nahi ala ez, 
produktibitatea jaitsiko du, eta zuzenean eragingo 
du lana egituratzeko eran.

Horren guztiaren aurrean zeinek izan behar 
du sindikatuen papera? Jarraitu behar al dugu 
enpleguen defentsa hutsean, gure produkzio-
sistemak eragiten dituen kalteak jakinik? Zer 
gertatzen da autogintzako (Mercedes, 
Michelin eta abar) edota 
hidrokarburoen sektoreko 
(Petronor) enpleguekin, esaterako? 
Joan den urtarrilean Lisboako 
topaketa Ekosozialistetan 
egon ginen STEILASeko 
bi kide, eta LAB, ESK eta 
Climaximo-ko lagunekin 
batera antolaturiko saioan 
horren guztiaren inguruan 
hausnartzen aritu ginen, bertaratu 
zen jendearekin batera.

Sindikalismoa krisi ekosozialaren aurrean
Sindikatu eta elkarte ekolo-
gistek aipaturiko proposame-
netako bat enplegu berdeena 
izan zen, hau da, arestian aipa-
turiko enplegu kutsatzaileak 
ingurumenarentzako onura-
garriak diren enpleguekin or-
dezkatzea, esaterako, energia 
berriztagarriak instalatzera bi-
deratuekin. Alderdi negatibo 
gisa, energia berriztagarrien 
mugez hitz egin zen, bereziki 
mineral urriekiko mendekota-
sunaz eta energia fosil guztia 

berriztagarrietatik datorren energiarekin ordezkatze-
ko ezintasunaz. Horrekin lotuta, desazkundea aipatu 
zen. Izan ere, Lurraren muga biofisikoek desazkun-
dea ekarriko dutela ziurra da. Gure esku egongo da 
haren iritsierari aurre egiteko modua, errealitatea 
ahal bezain laster onartzea, geratzen zaizkigun balia-
bideak hartara bideratuz, ala ebidentzia ukatzen ja-
rraitzea eta hari aurre egiten hastea irtenbide-egoera 
oso zailean gaudenean. Lan-munduan, apurka-apur-
ka, desazkundearen ondorioak pairatzen hasiak gara 
(energiaren prezioen igoera, lehengaien hornidurarik 
eza lantegietan, prekaritatearen igoera, lan-baldin-
tzen murrizketak eta abar); argi dago arazoari ahalik 
eta lasterren heldu beharko geniokeela.

Baina nola egin desazkundea guk gobernaturiko 
proposamen justu bat bihurtzeko? Nola lortu beha-
rrezkoa litzatekeen emantzipazio soziala? Politika 
ekonomikoak irabaziak nola lortu planifikatzeko gai 
badira, ez al dira gai ere desazkundea planifikatze-
ko? Hainbat alternatiba ekosozial jarri ziren mahai 
gainean Lisboako topaketetan galdera horiei guztiei 
erantzuna eman nahian. Eztabaidarik sortu ez zuten 
proposamen bakanetako bat zerbitzu publikoak in-
dartzeko eta blindatzeko beharra izan zen. Lanor-
duen birbanaketa da sindikalismoak landu beharre-
ko beste proposamenetako bat, bai eta tradizionalki 
enpleguaren eta sindikalismoaren esparrutik urrun 
egon diren beste gai batzuk ere, hala nola zaintza-la-

nak eta aberastasunaren banaketa.

Geurea irakaskuntza sektoreko 
sindikatua den heinean, zeresan 

handia dugu zenbait arlotan, 
zaintza-lanekin dugun lotura 

estua dela eta. Arazoaren 
parte ez badugu izan nahi, 

errealitatea era zintzoan 
onartuta barne-eztabaida 

baterako beharraren 
zalantzarik ez dago. 
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Bost irakasletik batek bere laneko uneren batean 
antsietatearekin lotutako nahasmenduren bat izan 
duela baieztatzen badu ere, eta gobernuek langile 
horien oreka psikikoa arriskuan jartzen duten lan-
-mehatxuen berri zian badute ere, gora egiten ja-
rraitzen du talde sozioprofesional horri ezarritako 
kargak, inork hori eteteko apustu irmorik egin gabe.

Prebentzioa paradigma nuklear gisa azpimarratzen 
duen osasun-sistema batean, ezin da onartu admi-
nistrazioek beren zereginari ez heltzea eta irakasleak 
estresaren arrazoi nagusietatik ez askatzea:

Aitortza eskasa: antolaketaren irregulartasuna eta 
presa, irakasgaiak eta curriculumak maiz aldatzea, 
zuzeneko lan eta lan burokratikoaren gainkarga 
etengabe areagotzea (are gehiago emakumeen ka-
suan, zainketa-lanekin uztartzen baitute beren den-
bora), ikasleen jarrera superkritikoa senideen isilbi-
dezko edo ageriko laguntzarekin indartuta, meha-
txu-sentimenduak eta pertsonen arteko gatazkak.

Ordainsari ekonomiko mugatua: ziurtasunik eza 
irakasleen ehuneko handi batek, langile finkoa ez 
bada, erosteko ahalmena galtzen jarraitzen du, 
soldata-igoerak txikiagoak baitira KPIaren igoerak 
baino, eta soldata-sabaiak, hautsiezinak.

Asegabetasun pertsonala: ikasleekin harreman 
luzea eta zuzenekoa izatea, honako parametro 
hauek kontuan hartuta: gogoberotasuna, mal-
gutasuna, soziabilitatea edo besteekiko sintonia, 
ikasteko eta hausnartzeko maila altuak eskatzea, 
eta, kasu batzuetan, autoestimu txikia edo nork 
bere burua gutxiesteko ohitura.

Gai horiek guztiek ziklo patologiko hau ekar dezakete:

Depresio anergikoa

Higadura-sindromea

Estres-sindromea

Ikerketek ohartarazten dutenez, denboran zehar ja-
saten den estresak depresioa eragiten du, baita ere 
apatia, asperdura, axolagabekeria, memoria- edo 
arreta-akatsak, jarduera psikikoa eta motorea gutxi-
tzea, pentsamendu traketsa, ideia obsesiboak, nahas-
mendu digestiboak (dispepsia) edo kardiobaskularrak 
(tentsio arterialaren oszilazioak eta takikardia), disfun-
tzio sexuala eta erritmoen gaineko nahasmendua.

Laneko estresa, hedabideetan 
ateratzen ez den pandemia

Irakasleen depresioaren prebalentzia-indize puntua-
la edo urtekoa % 15ekoa da, biztanleria helduaren 
prebalentzia-indizearen bikoitza.

Administrazioen utzikeria hori larriagoa da irakas-
leek haurren eta nerabeen hezkuntza emozionalean 
duten funtsezko eginkizuna kontuan hartzen badu-
gu, irakasleak ikasgelako giroa kudeatzen laguntzen 
duelako, eta giro hori mesedegarria edo kaltegarria 
delako norberaren eta ikasleen ikaskuntzarako, eta, 
gainera, irakasleak ikasleen emozioei erantzuteko 
sentsibilitatea ere gal dezakeelako.

Horri lotuta, neurozientziari buruzko azken ikerketek 
ohartarazten dutenez, garuneko plastikotasunak eta 
gizarte-ikaskuntzan ispilu-neuronek duten pisuak es-
tres kronikoa pairatzen duen pertsona baten emozio 
negatibo berak mugiarazten dituzte, eta pertsona 
horiekiko ulermen inplizitua eta enpatia gararazten 
dute. Beste era batera esanda, irakasleen emozioak 
kutsakorrak dira ikasleentzat.

Horren guztiaren ondorioz, premiazkoa da estresa-
ren arazoari aurre egitea, zeina gobernu eskudunek 
sostengatzen duten, eta STEILASek sailari aldarri-
katzen jarraituko du egiteke dagoen zeregin horre-
tan arreta jar dezan, lan-karga murritz dezan, desak-
tibazio-teknikei buruzko prestakuntza eman dezan, 
eta epe laburrean etorkizun emozionalki osasuntsu 
baten oinarri izango diren protokoloak aktiba ditzan.

Bien bitartean, irakasleen bizi-kalitatea eta misio 
pedagogikoa murrizten duten psikopatologietatik 
kanpo mantentzeko, funtsezkoak dira arazoak kon-
pontzeko entrenamendua; asertibitatea eta komu-
nikazioa; aldizkako deskonexioaren bidez lanarekiko 
agente estresatzailearengandik urruntzea; jarduera 
kultural edo fisikoetan emandako denbora; laguntza 
soziala edo emozionala ematea beste pertsona ba-
tzuekin konfidentzialtasun-giroan arazoari buruzko 
elkarrizketen bidez; autoestimua; ulermen afektiboa; 
eta egonkortze emozionala indartzea. 
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«Mundu garatua» deitutako honetan, gure errealita-
te guztia zeharkatzen duen begirada arrazializatuak 
sinestarazten digu beste lurralde batzuetako eta 
beste jende batzuen gaitza dela, eta gu, hezkun-
tzara eta lan-mundura iristeko aukera izan dugun 
emakumeok, ez gaudela hain gaizki, bakarrik des-
berdintasun-zertzelada batzuk (soldata-arrakala eta 
kristalezko sabaia, adibidez) ezabatuz joan behar 
dugula eta kito.

Pobreziaren feminizazioa aztertuz gero, ordea, ka-
pitalismoak eta patriarkatuak egituratutako desber-
dintasunezko mundu baten gizarte-mekanismoak 
ikus daitezke.

Kapitalismoa lurretik eta gorputzetatik urrundu da. 
Sistemak berak ordaindu gabeko lanak mantentzen 
ditu, produktibitate- eta errentagarritasun-eza argu-
diatuz. Ordaindu gabeko lan horietako hiru langile-
tatik bi baino gehiago emakumeak izaten dira.

Gainera, azken bi urteetako pandemiak handitu egin 
du zaintzen beharra, haurrak eta zaharrak kaltetu di-
tuztelako gehien hartutako neurriek (konfinamen-
duak) eta osasun arazoek. Horrela, bada, herrialde 
garatu honetan, soldatapeko emakumeen kopurua 
murriztu egin da.

Pobreziaren feminizazioak mahaigaineratzen du gi-
zarte-tentsio bat: bizitzaren eta kapitalaren artekoa. 
Tentsio hori kapitalismoak eta patriarkatuak sortu 
dute, bizitzaren kontra ekinez, eta emakume eta 
gizonen arteko berdintasunaren kontrako sistema 
mantenduz. Eredu hori merkatuen aldeko neurriga-
beko kontsumoan eta jendearen arteko eskubide 
desberdintasunetan oinarrituta, bidearen bukaeran 

dago, diskurtso feminista eta ekologikoak erakus-
ten duten bezala.

Horregatik, ezinbestekoak dira politika feministak 
eta ekologikoak, bizitzak (eta ez kapitala) erdigu-
nean jartzeko. Horrek eskatzen du gizarteak bere 
barruan bizi den jende guztia bere gain hartu behar 
duela, berdintasun eskubideetan oinarritutako gi-
zartea izateko. Hau da, bizitzarekin lotutako zeregin 
guztiak ordaindutako lanbideak izan beharko lirate-
ke, eta jende guztiarengana iristeko zerbitzu publi-
koek bere gain hartu beharko lituzkete.

Errealitatea, aldiz, iraunkorra eta burugogorra da: 
konfinamenduan izendatutako «funtsezko lanbi-
deek» erakutsi ziguten sektore horietako langile 
asko emakumeak direla, eta horietatik asko ere, 
arrazializatuak. Jakin ere badakigu soldata baxuene-
takoak eta lan-baldintza prekarizatuenetakoak direla 
lanbide horiek.

Era berean, argi geratu da zerbitzu publikoen 
erantzukizuna osasun krisialdi honetan, baina, bi 
urte beranduago, gobernuek gizartearen zuta-
beak diren osasungintzan eta hezkuntzan ez dute 
inongo ahaleginik egin zerbitzu horiek indartzeko, 
ezta zaintzetako eremuan ere, nahiz eta beharrak 
asko handitu.

Errealitate honen inguruko kontzientzia pizteko, 
STEILASek Pobreziak emakume aurpegia du izen-
buruko unitate didaktikoa sortu du martxoaren 
8aren kariaz, pobreziaren feminizazioak erakusten 
digulako aldarrikapen feministei eusten jarraitu 
behar diegula, STEILASek beti egin duen bezala, 
gaurkotasun osoz. 

Kontzeptuaren jatorria 1970eko hamarkadakoa 
da, Diana Pearce ikertzaileak, The feminization of 
poverty: Women, work, and welfare (Pobreziaren 
feminizazioa: emakumeak, lana eta ongizatea) lan 
sozial arrakastatsuan aipatu zuenean.

Errealitate hori gaur egun arte zabaldu da mundu 
osoan. Munduan muturreko pobrezian bizi diren 
pertsonen %70 emakumeak dira. Pobreziaren 
feminizazioa egonkortu den errealitatea da.
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Behar bada intersex-armairua LGTBIQ+ hizkien ar-
tean dagoen armairurik pisutsuena da. Izan ere, hau 
irakurtzen ari zaren horrek, ezagutzen al duzu izae-
ra intersexuala duen pertsonarik? Kalkulatzen da 
gizartearen % 1,8a dela intersexuala, ilegorriak 
bezainbeste; datu horren arabera, Euskal Herrian, 
57.000 biztanle.

Pertsonongan sexu-genero kategoria bitan banatuta 
dago, arra eta emea, emakumea eta gizona. Jaio-
tzen garen momentuan, sexuaren arabera bereizten 
gaituzte, begi-bistan dauden karaktere sexualen 
arabera: zakila, arra; bulba, emea. Horren arabera, 
neska- edo mutiko-kategoria esleitzen zaigu, eta 
horren arabera gara heziak eta gizarteratuak. Kanpo 
genitalez gain, izaera kromosomikoak (XX eta XY) eta 
hormonek gure gorputzean duten presentziak ere in-
formazioa ematen digu gure sexuaren inguruan.

Dogmatzat hartu da XX, estrogenoak eta progeste-
rona, obarioak eta alua sorta bereko elementuak di-
rela, eme edo emakume definitzen gaituztenak, eta 
XY, androgenoak, barrabilak eta zakila ar edo gizon. 
Gorputz guztiak, baina, ez dira halakoak, badira XY 
diren eta androgenoak onartzen ez dituzten gorpu-
tzak, eta, beraz, barrabilak jaitsi gabe gelditu eta 
genitalaren kanpo-forma bulba batena dutena, adi-
bidez. Beste gorputz batzuek XX kodifikazioa dute, 
haurdunaldian zehar androgeno jarioa handia izan 
da eta genitalek zakil forma garatzen dute, nahiz eta 
gonadak obarioak izan.

Horrelako kasuak, baldin eta jaiotzean antzeman 
badira, patologia moduan tratatzen dituzte, eta, sa-
rritan, interbentzioak egiten. GrApSIA edo Kaleidos 
kolektiboko partaideek kontakizun gordinak eskaini 
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LGTBIQ+:
lesbiana, gay, bi, trans, queer eta gehiago... eta I?

INTERSEX dizkigute intersex-izaerak paradigma medikuan eka-
rri dizkien zapalkuntza-egoeren inguruan. Gorputz 
horiek medikalizatu egiten dira jaiotzen direnetik, eta 
horrek estigmatizazioa, ikusezin bihurtzea, ekartzen 
du. Haien gorputza konpondu beharreko zerbait 
dela sinetsarazten dute, eta horrela, baimen infor-
maturik gabeko ebakuntzak egin ohi dira, baita beste 
tratamendu batzuk ere, oso txikitan eta atzera buelta-
rik gabekoak. Horri erantsi diezazkiokegu bizi osorako 
medikazioa eta nerabezaroan alua dilatatzeko inter-
bentzioak egiten zaizkiela, ez dutenak oinarria pertso-
naren osasunean baizik eta kosmetikan, eta sistema 
zishetero patriarkala betikotzeko saiakerak direnak.

Intersex-errealitateari ematen zaion tratu patologiko 
horrek pertsonon bizitza erabat zeharkatzen du, eta 
ondorio fisikoak eta psikologikoak horrekin batera 
etortzen dira.

Hori dena sarri sekretupean, kontsulta barruan, gel-
ditzen da, beharbada soilik gurasoek dakite, eta ez 
informazio osoa. Finean, gorputz intersexualek mas-
kulinitate edo feminitate konkretu bat bete dezaten, 
behar adina eraldatzen saiatzen dira; gure gizarteak 
ematen dizkigun bi tiradera horietako batean sartze-
ko, dena ordenatuta egon dadin. Patologizatu egi-
ten dira horretarako justifikazioa edukitzeko. Horrek 
eman dio izena Que no salga de aquí konpainia ar-
tistikoari, intersex-errealitateak ikusarazteko lanean 
dabilen taldeari. Gorputz intersexualak gorputz 
osasuntsuak dira, arazoa da sistema bitarrean ez 
direla kabitzen. Haien antzerki obra nagusian zera 
diote: “Intersex-gorputzak sistema bitarra arrakala-
tzera datorren birusa dira”. Gorputzen eta espe-
rientzien aniztasunari balioa ematea da intersex-
-errealitateak eskaintzen digun liberazio aldarria, 
gorputz bakoitza bakarra eta errepikaezina baita, eta 
aniztasun sexualak aberastu egiten gaitu.

Eskoletan, haur intersexualekin topatu garene-
tan, ez da batere erraza izan. Familiak beldu-
rrez josita iritsi ohi dira, lotsatuta, eta norma-
lean duten helburua haurra besteak bezalakoa 
izatea da. Erreferenteak behar dira, haiek be-
zalako pertsonak, historiak ezagutu, ipuinetan, 
auzoan, pelikuletan... Eta ez badaude, asmatu 
eginen ditugu. Jendarte binarista honek arazo 
larriak ekartzen dizkie intersex pertsonei, eta 
ez gaitezen engaina, pertsona orori. Oso zai-
la da kaxa bat edo bestean kabitzea, izan ere, 
gure gorputzak eta gure esperientziak anitzak 
dira. Aniztasun sexuala aberastasun izugarria 
da, beraz, goazen erreferentez hornitzera gu 
geu eta gure eskoletako haurren esperientziak 
ahalik eta aberatsen izan daitezen.  
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Joan den udaberrian, Baztango 
bailara ederrean, zehazki 
Lekarozen, bulldozer-oihartzunek 
bertako biztanleen harmonia 
hautsi zuten. Aroztegia proiektu 
turistikoak fitxa mugitu zuen.
Hondeamakinak luxuzko hotel bat, golf-zelai bat eta
bigarren bizilekurako 228 etxebizitza eraikitzeko 
obrak hastera zihoazen. Hori guztia UPS 
(udalez gaindiko plan sektorial) polemiko batek 
sostengatuta, zeinak, interes orokorraren izenean, 
Nafarroako Gobernuaren interesak inposatzen 
dizkien tokiko udalei. Baztango bizilagunek eta 
erakundeek, une oro, erabateko desadostasuna 
agertu dute ekimen elitista horrekin, oso natura-
balio handiko eremua suntsitzen duela argudiatuta. 
Hala, proiektuaren kontrako Aroztak kolektibo 
ekintzaileak erabaki zuen, besoak gurutzatuta geratu 
beharrean, auzotarren interesaren eta, aldi berean, 
interes globalaren alde jardutea: obrak geldiaraziko 
zituen kanpaldi bat antolatu zuen. Guardia Zibilak 
identifikatu arren, hamaika eguneko erresistentzia 
baketsuaren ondoren lortu zuten beren asmoa, hau 
da proiektua gelditu, aldi baterako bada ere.

Joan den irailean bi kazetarik (Ekinklik, Ahotsa.info) 
600 euroko isuna jaso zuten, Mozal Legea aplikatuta, 
protestak estaltzeagatik. Duela gutxi, urtarrilaren 
27an, ustez kanpaldian parte hartu zuten 6 pertsonari 
deklaratzera dei egin zieten. Ordutik, aitortzaileek 
jaso dituzten babes-mezuak zenbakaitzak izan dira. 
Lerro hauetatik ere, STEILASek lurraldea modu 
aktiboan defendatzeagatik errepresioa jasaten ari 
diren lagun horiei guztiei elkartasuna eta babesa 
adierazteko aprobetxatu nahi du. Gora zuek! 
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STEILAS expresa su 
total apoyo a los y las 
activistas represaliados por 
participar en la acampada 
de Aroztegia. Activistas 
que, en defensa de los 
valores naturales de 
Baztan, han conseguido 
paralizar provisionalmente 
las intenciones de fuertes 
inversores de crear 
infraestructuras elitistas 
en Lekaroz, tales como un 
hotel de lujo, un campo de 
golf y más de 200 viviendas 
turísticas.

AROZTEGIA GELDITU, ELKARTASUNA EKINTZAILEEKIN

DENEN ARTEAN 
AROZTEGIA 

GELDIARAZIKO 
DUGU!
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2022ko ALDAKETALDIA,
KLIMA LARRIALDIA
Aurtengo Aldaketaldian, larrialdi ekologikoaren 
aurrean gauden honetan, lelo hauei egin zaie 
aipamen berezia; Inposizio gehiagorik ez, 
Tapia legea eta UGEPak indargabetu, 
Natura bizigarrian bizitza duinak denontzat!, 
Larrialdi ekologikoa gurean hasten da!

Aldaketaldiaren manifestuan jartzen duen bezala, 
hamarkada erabakigarria da norabidea 
errotik aldatzeko; aro-aldaketa bat bizitzen 
ari gara: datu eta ebidentzia zientifiko ugarik 
adierazten dute aro baten amaieraren aurrean 
aurkitzen garela, hau da, oparotasunaren arotik 
(baliabide ugari eta itxuran mugagabeak) 
MUGAK (energetikoak, materialak, biologikoak 
eta abar) gero eta presenteago egongo diren 
arora. Hori, gainera, ekologikoki hondatuago eta 
hauskorrago dagoen planeta batean gertatzen 
ari da, klima-aldaketak eta beste zenbait 
gertaerek (biodibertsitatearen gainbehera, zoru 
eta uraren kutsadura, ekosistemek eskainitako 
zerbitzuen degradazioa eta abar) frogatzen 
duten bezala.

Horren guztiaren larritasuna eta aldaketa-beharra 
aldarrikatzeko, otsaileko lehenengo igandean 
ekintza zentrala Ermuako manifestazioa izan 
zen, Eitzagaraino iritsi eta Zaldibarren hildako 
langileei, Joakin Beltran eta Alberto Sololuzeri 
omenaldia egin zitzaien. Gero, astean zehar, talde 
ekologistek hainbat ekintza antolatu zituzten gure 
lurraldean. Horren guztiaren inguruko informazioa 
Aldaketaldiaren web-orrian eskuragarri dago. 

https://sites.google.com/view/aldaketaldia2022/ 
manifestua?authuser=0
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Nekazaritzak, abeltzaintzak eta 
basogintzak badu etorkizuna, 

arduraz joka dezagun

La actividad agrícola, ganadera 
y forestal tiene futuro, 

actuemos con responsabilidad
Kostu-azpitik ekoiztera eta Bizkaiko erakundeen 
babes ezagatik kondenatzen gaituen elikadura-
sistema baten ondorioz, Bizkaiko lehen sektorea 
krisian dagoela salatu zuten. Gogoratu behar 
dogu, halaber, elikagaien ekoizpenari eusteko, 
mobilizazio hau ekoizpen-kostuak estaltzen 
dituzten bidezko prezioak eskatzeko dinamikaren 
barruan sartzen dela. Elikagaien Katearen 
Legearen berehalako aplikazioa eskatzen dogu. 
Ezin dogu onartu banaketak zartagina kirtena 
helduta izatea, eta ekoizpen kostuak ordaindu 
gabe jarraitzen duten prezioak ezartzen jarraitzea. 
Nekazaritza sektorearen egiturazko krisiak, 
eta bereziki abeltzaintzako azpisektoreenak, 
berehalako erantzun ausartak eskatzen dauz. 
Elika Katearen Lege berritua berehala eta modu 
errealean aplikatu ahal izateko, beharrezko 
jardunak egin ditzatela eskatzen diegu Euskal eta 
Estatuko administrazioei eta alderdi politikoei, 
gaur egungo egoera gaindi dadin, kostuak 
baino txikiagoak diren elikagaien ekoizpenean 
oinarritutako kate jasanezin eta bidegabe 
batekin. Ekoizpen-kostuen hazkunde geldiezina 
eta esponentziala (% 30 inguru) dela eta, 
ekoizpen-sektorea itotzen ari da. Administrazioei 
koherentzia handiagoa eskatzen diogu familia 
nekazaritzari laguntzeko, ustiategi hauek 
estrategikoak izan behar direla eta ez beste 
batzuk aldarrikatu. 

https://sites.google.com/view/aldaketaldia2022/
manifestua?authuser=0manifestua?authuser=0
https://sites.google.com/view/aldaketaldia2022/
manifestua?authuser=0manifestua?authuser=0
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Argitan Emakumeen Aholkula-
ritza Zentroak eta Berri-Otxoak 
bazterkeriaren aurkako platafor-
mak manifestazioa egin zuten 
Barakaldoko Justizia Jauregiaren 
aurrean, salatzeko Alokabidek, 
Eusko Jaurlaritzaren alokairura-
ko sozietate publikoak, etxetik 
ateratzeko prozedura martxan 

Migratzaileen nazioarteko eguna
Abenduaren 18an, Migratzaileen Nazioarteko Eguna dela eta, Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Araba eta Sareak Josten taldeek Gasteizko Korreos plazan elkarretaratzera deitu 
zuten. Bertan salatu zen Europak pertsonen arteko desberdintasuna sustatzen 
duten politika kolonialistak bultzatzen dituela, ekonomikoki indartzen dituela eta 
Hegoalde Globaleko herrien suntsipen eta arpilatzearen eragilea dela.

Era berean, Europar Batasunari egotzi zitzaion milaka pertsona beren jatorrizko 
lekuetatik kanporatzearen erantzukizuna. Izan ere, pertsonak bultzatu egiten ditu 
gero eta migrazio-urrats arriskutsuagoak egitera, Europako ateetara iritsitakoan, 
hesi natural eta burokratikoei ez ezik, muga bertikaletatik eraikitako milaka eta 
milaka kilometrori ere aurre egin behar baitiete.

STEILASen argi dugu, gaur eta beti, borrokan jarraituko dugula gizaki orok 
migratzeko zein ez migratzeko duen eskubidearen alde lan egingo dugula. 
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Etxegabetze gehiagorik ez!

jarri duela indarkeria matxistaren 
biktima den eta hiru seme-ala-
ba adingabe dituen Barakaldo-
ko emakume baten aurka, zei-
nak urruntze-agindua indarrean 
duen eta udaleko gizarte-zerbi-
tzuek egiaztatutako zaurgarrita-
sun-egoeran dagoen. Genero-
-indarkeriaren biktima izan zen 

emakumea, eta matxismoaren 
biktima diren emakumeentzako 
babesleku batean hartu zuten, 
urgentziaz, 2021eko maiatzean. 
«Egiaztatzen dugu alarma-egoe-
ran zehar, arazo honetarako 
araudi gehiago onartu ondoren 
ere, ez direla etxegabetzeak 
eten; nahiz eta abenduaren 
22ko 37/2020 Errege Lege-De-
kretuak zaurgarritasun-egoeran 
zeuden pertsonen kaleratzeak 
geldiaraztea aurreikusten zuen. 
Pandemiaren ondorio zen edo 
ez kontuan hartu gabe, egoera 
horiek aurrera jarraitzen dute eta 
Barakaldoko emakume horren 
etxegabetzea horren froga da», 
adierazi dute elkarteek. 
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Pentsio publiko duinen aldeko mobilizazio 
jendetsuak egiten hasi zirenetik lau urte beteko dira 
urtarrilaren 15ean, eta, urteurrena ospatzeko, mani-
festaziora deitu zuen Euskal Herriko Pentsiodunen 
Mugimenduak. Elkarretaratzeak eta manifestazioak 
egin ziren hainbat hiri eta herritan.

«Berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak 
defendatu!» leloa erabili zen. Duela lau urte, pen-
tsioak jasaten ari diren erasoagatik protesta egiteko 
mobilizatzen hasi ziren, besteak beste PPk eta EAJk 
sinatutako % 0,25eko igoeragatik. «Orain, berriro 
ere aurrerakoia dela esaten duen gobernu batek 
eraso egiten die, pentsiodunen eros-ahalmenari 
eutsiko diola esan arren, baina, errealitatean % 3ko 

Pirinioak argiztatzea, herrion 
Autodeterminazio eskubidearen alde

Katalanak eta Euskal herritarrok bat eginda

Pirinioetako Bidea Euskal Herriko eta Kataluniako 
entitate sozialek elkarlanean antolatutako lehen 
mobilizazio herritarra da.

Erronka kolektibo eta partaidetzako bat

Zenbait gailur soilik mendizale trebatuek igotze-
ko modukoak izango badira ere, gehien-gehienak 
egokiak izango dira era guztietako herritarrontzat.

Autodeterminazioa eta erabateko burujabetza. 
Pirinioetako Bidea argiztatuz, nazioarteko komu-
nitatearen arreta geureganatuko dugu herrion 
autodeterminazio-eskubidearen alde. 

https://viapirinenca.cat/eu/index-euskara/

igoera lapurtzen ari zaizkie. Iruzur egiten diete”, 
azaldu zuten pentsiodunek. Mugimenduaren ustez, 
2021eko azaroan onartu zen pentsioen erreformak 
«ez ditu 2011ko erreformako pentsioen murrizketak 
indargabetzen», eta, ondorioz, erosteko ahalmena 
% 3 baino gehiago murriztuko zaiela salatu genuen. 
Haien aldarrikapen gehienak erreformatik kanpo 
geratu direla diote. Besteak beste, honako hauek:

Pentsionisten Mugimenduak salatu du Europako 
Gutun Sozialak gomendatzen duen 1.080 euroko 
gutxieneko pentsioa eta 1.200 euroko gutxieneko 
soldata bere gain hartzea ere ez dutela aintzat hartu, 
«Eusko Jaurlaritzak gabezia hori konpontzeko tresna 
nahikoak eta gehiago izan arren». 

PENTSIO PUBLIKO DUINAK

2022ko uztailaren 2an, katalanek eta euskal 
herritarrok 300 gailurretik gora argiztatuko 
ditugu Pirinio osoan zehar. Farol bereziak 
eta linternak baliatuz, argi-lerro bat 
osatuko dugu Euskal Herria eta Katalunia 
batuz, gure herrien autodeterminazio 
eskubidea aldarrikatzeko.

https://viapirinenca.cat/eu/index-euskara/
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Dokumentalak, erakunde publikoak, enpresak 
eta multinazionalak inplikatuta daude Bizkaiko 
ura kontrolatzean.

Ricardo Gamaza kazetariak zuzendu du dokumental 
berri hau, Trileros del Agua dokumentalaren 
arrakastaren ondoren, non ur publikoa pribatizatzeko 
mekanismoa azaldu zuen.

2010ean NBEk adierazi zuen ura eta saneamendua eskuratzea 
giza-eskubidea zela. Ordurako, munduko herrialde eta hiri as-
kotan ura pribatizatuta zegoen, eta bizitzarako oinarrizko balia-
bide hori korporazio handiek irabazitako merkantzia bihurtuta. 
Gaur egun ere, multinazionalek eta botere-taldeek funtsezko 
giza-eskubide hori merkaturatzen saiatzen jarraitzen dute.

Ur-hornidura kontrolatzen duenak kontrolatu egingo ditu he-
rriak, eta menderatu ahal izango ditu, Ricardo Gamaza kazeta-
riak ziurtatu duenez, 2017an, Trileros del agua dokumentalean, 
«Ur publikoko zerbitzuen pribatizazioak herritarrentzat dituen 
ondorio larriak» azaldu zituen.

Orain, Monopolia, Ura: negozioa eta boterea dokumental 
independente berrian, botere-taldeek ura kontrolatzeko di-
tuzten mekanismoak azaltzen ditu, baita herritarren edo udalen 
erabakien aurka daudenak ere. «Herri-subiranotasunaren 
lapurreta da, erakunde publikoak erabiltzen baitituzte botere-
taldeen eta multinazionalen onurarako», dio kazetaritza-ikerketa 
berri honen zuzendariak. 

“Quien controle el suministro de agua controlará 
a los pueblos y los podrá someter”, asegura Ricardo 
Gamaza, el periodista que desveló en 2017 
en su documental ‘Trileros del agua’ las graves 
consecuencias que tiene para la ciudadanía 
la privatización de los servicios de agua pública. 
Ahora, en el nuevo documental independiente 
‘Monopolia, Agua: Negocio y poder’ desvela 
los mecanismos de los grupos de poder para 
controlar el agua aún en contra de las decisiones 
de la ciudadanía o de los ayuntamientos. 
“Es el robo de la soberanía popular utilizando 
instituciones públicas para el beneficio de grupos 
de poder y multinacionales”, asevera el director 
de este nuevo trabajo de investigación periodística, 
inédito hasta la fecha.

MONOPOLIA
Lurralde bat politikoki kontrolatzeko eta negozioa egiteko uraren 
monopolioa agerian uzten duen lehen kazetaritza-dokumentala

28



29

Je
nd

ar
te

 m
ug

im
en

du
ak

Nazioarteko 
Palestinarekiko 
Elkartasun Eguna

Joan den azaroaren 29an, 
STEILASen babesa zuen 
elkarretaratze batekin, Nazioarteko 
Palestinarekiko Elkartasun Eguna 
ospatu zen Bilboko Areatzan.

Egun batzuk lehenago, protesta gisa, pa-
lestinarren aldeko ekintzaileek desobe-
dientzia zibileko ekintza original bezain 
baketsua eginez, pegatinak jarri zituzten 
Bilboko eta Gasteizko tranbia-geltokietan. 
Terminalen diseinu berdean erabat txerta-
tutako pegatina horietan salatzen zen CAF 
euskal enpresak duen konplizitatea Israel-
go Estatuak herri palestinarrarekiko dituen 
okupazio-, kolonizazio- eta apartheid-po-
litikekin. Izan ere, CAFek parte-hartze zu-
zena du Jerusalemgo tranbiaren hedape-
nean, prozesu bat zeinean, nazioarteko es-
kubide eta akordio guztiak urratuz, erregi-
men sionistak gero eta lurralde palestinar 
gehiago konfiskatzen dituen. Komunikabi-
de jeneralisten isiltasunaren aurrean, due-
la hilabete batzuetatik hona, BDZ bezala-
ko kolektiboak errealitate hori salatzen ari 
dira, eta badirudi gobernatzen gaituztenei 
ez diela axola, haientzat onura ekonomi-
koen truke edozein bide maltzur justifika-
tzeko gai direla erakusten ari baitira.

El pasado 29 de noviembre se celebró el 
Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino con una concentración 
en el Arenal de Bilbo que fue apoyada por 
STEILAS.

Días antes las terminales de tranvía de Bil-
bo y Gasteiz amanecieron con pegatinas 
en las que se denunciaba la complicidad 
de la empresa CAF con las políticas de 
ocupación, colonización y apartheid del 
régimen sionista israelí. 

Saharako Langileen Batasun Orokorrak 
(UGTSARIO) bere bederatzigarren kongresua 
egin zuen 2021eko abenduaren 12, 13 
eta 14an Dajlako Wilayan, Saharako 
Errefuxiatuen Kanpamentuetan (Aljeria).

STEILASek bertara ordezkaritza bat bidaltzeko asmoa 
zuen, Saharako herriak duela lau hamarkada baino gehia-
gotik bizi duen errealitatearen ikuspegi hurbilago eta zu-
zenagoa izateko. Era berean, UGTSARIOri eta, oro har, 
Saharako herriari beren borroka justuan gure elkartasuna 
eta babesa berresteko aukera ere aprobetxatu nahi zen.

Zoritxarrez, COVIDagatik, eta Aljeriako hegazkin-konpai-
niarekin bermeak lortzeko zailtasunengatik estatutik joan 
behar ziren ordezkari guztiak aireratu gabe geratu ziren. 
Biltzarraren helburuak bi ziren: bat, Saharako Langileen Ba-
tasun Orokorraren ekintza sendotzea, eta bigarrena, Saha-
ra herriak autodeterminaziorako zein independentziarako 
duen eskubide legitimoaren aldeko borroka indartzea, bi-
derik eta estrategiarik onenak aztertuta. Han bertan ere, 
idazkari nagusia ez ezik, gainerako zuzendaritza-organoak 
ere aukeratu zituzten.

Egungo Sahararen egoera:

Marokok baja eman zien enpresetako saharar langileen 
% 80ri. Soldata- eta eskubide-mailan ezarritako 
desberdintasuna ere handia da, eta hori gutxi balitz 
bezala, manifestatzeko eskubidea guztiz debekaturik 
dago. Inbasioa hasi zenetik, kolonizazio-prozedurarekin 
jarraituta, Maroko saharar biztanleria akabatzen ari da. 
Preso politikoen, giza-eskubideen defendatzaileen, 
independentziaren edota askatasunaren aldeko 
kutsua duen edozein manifestazio aldarrikatzen duena 
espetxeratua izan da. Sahararrak kartzelara, epaiketa 
arbitrarioetara, desagertzera kondenatuta daude.

Egun, non dauden inork ez dakien 151 preso inguru 
daude desagertuta. Ezin jakin hilda ala bizirik dauden. 
Era berean, 60 preso politiko baino gehiago ari dira 
biziarteko edo 25 eta 30 urte bitarteko espetxe-zigorra 
betetzen, guzti-guztiak Marokoko kartzeletan 
sakabanatuta, senideengandik 1300 kilometrora.

Joan den abenduaren 15ean, Marokoko Armadaren bes-
te eraso batek bi zibil saharar erail zituen. Hain zuzen ere, 
herritarrei ura banatzen ari zirela, drone batetik jaurtitako 
misil batek harrapatu zituen zisterna-kamioi bateko gida-
ria eta laguntzailea. Marokok gutxienez 20 zibil saharar hil 
ditu, 2020ko azaroaren 13an bere Armadak Mendebaldeko 
Saharako Gergerat eremu desmilitarizatua inbaditu eta 29 
urteko su-etena bukatu zuenetik. 

Mendebaldeko
sahara
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Eilastasuna Asanblada Nazionala Basoa 
deritzon Emakume Defendatzaileen Etxean 
egin genuen. 2018ko asanbladan, Eilastasu-
naren ibilbidean urrats berria egin genuen, 
lehenbizikoz Hego Euskal Herrian bertan 
proiektu bat martxan jarriz. Basoa proiektu-
ko haur- eta gazte-literatura liburutegiaren 
eta ludotekaren sorkuntzan Eilastasuna bi-
delagun bilakatu da.

Horregatik guztiagatik, proiektu bat fisikoki 
kokatuta dagoen tokian bertan asanblada 
egitea oso ekimen polita suertatu zen.

Urtero bezala, munduan zehar abian ditu-
gun 8 proiektuen balorazioa egin genuen. 
Bertaratutako eilastasunkideek eta lagu-
nek argi azaldu zuten paperez, ikus-entzu-
nezkoekin eta ahoz, zer nolako garrantzia 
eta onurak dakartzaten txirotutako herrial-
deetan elkartasun-hezkuntzako proiektuek 
ikaskuntza-irakaskuntzako komunitateetan. 
Genero-ikuspegian ere urratsak egiten ja-
rraitzen da, eta gero eta neska gehiago es-
kolaratzea lortzen da.

2020an lehenbizikoz EHUn (Araba) proiektu 
bat martxan jarri genuen, Kolonbiako Buca-
ramanga hiriko unibertsitateko ikasleekin. 
Esperientzia bikaina izan da, EHUko ikasle-
-taldeak klasean landu dutelako eta Kolon-
biakoekin bilerak on-line egin baitituzte. 

La Asamblea Nacional de Eilastasuna se 
celebró en Basoa, Casa de las Mujeres De-
fensoras. En la asamblea del 2018 dimos un 
nuevo paso en la andadura de Eilastasuna, 
poniendo en marcha por primera vez un 
proyecto en Hego Euskal Herria. En el pro-
yecto Basoa, acompañamos en la creación 
de la biblioteca de literatura infantil y juve-
nil y la ludoteca.

Por todo ello, la celebración de la asamblea 
en el lugar donde está ubicado el proyecto 
resultó ser una iniciativa muy bonita.

Se valoraron los 8 proyectos y una vez 
más pudimos ver la importancia de éstos 
en las comunidades educativas de países 
empobrecidos.

En el año 2020 se puso en marcha en la 
UPV (Álava) un proyecto con estudiantes 
universitarios de la ciudad colombiana de 
Bucaramanga. La experiencia ha sido ex-
celente, ya que los grupos de estudiantes 
de la UPV han trabajado en clase y han 
mantenido reuniones on-line con los de 
Colombia. 

Asanblada Nazionala

Ei
la

st
as

un
a



31

Hitz eta Lapitz

Hi
tz

 e
ta

 L
ap

itz



32

www.steilas.eus

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

UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 013 397
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

https://steilas.eus/
mailto:steilas-araba%40ehu.es%20?subject=
mailto:steilas-bizkaia%40ehu.eus%20?subject=
mailto:steilas-gipuzkoa%40ehu.eus%20?subject=
mailto:nafarroa%40steilas.eus?subject=
https://es-es.facebook.com/SteilasSindikatua/
https://issuu.com/stee-eilas
https://www.youtube.com/user/STEEEILAS
https://twitter.com/steilas_?lang=es

