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steilasen informazio elektronikoa • 2022ko martxoak 7

Donostian: 18:30etan Antiguoko tunelean.

Gasteizen: 19:00etan San Anton Plazatik.

Bilbon: 19:30etan Jesusen Bihotzetik.

Iruñean: 20:00etan Antoniuttutik.

STEILASeko Idazkaritza Feministak martxoaren 8 honetan 
«Pobreziak emakume aurpegia du» unitate didaktikoa 
argitaratu du. Bertan, emakumeengan pobreziak duen 
eraginean jarri da arreta, izan ere, latza da bizi dugun 
egoera. Datuei erreparatzen badiegu, munduan muturreko 
pobrezia-egoeran bizi diren pertsonen % 70a (egunean 
dolar/euro bat baino gutxiago) emakumeak direla 
ondorioztatzen da. Aldi berean, hezkuntzarik ez duten 
adingabeen % 70a neskak direla ikusten da. Gainera, 
emakume gaztea, migratzailea, ikasketa baxukoa eta 
arrazializaturiko kolektibo bateko partaide izateak, egungo 
gizartean bereziki kaltebera egiten zaituzte pobrezia 
pairatzerakoan (El virus de la desigualdad, Oxfam 2021). 

Unitate didaktiko honetan, ikasleekin haur-pobreziaren, 
eskola-porrotaren eta gizarte-bazterketaren arteko 
erlazio zuzenaren inguruko hausnarketa edota gogoeta 
egiteko materiala eta baliabideak aurkituko dituzue 

(https://steilas.eus/2022/02/23/pobreziak-emakumeengan-duen-eragina-aztertzen-duen-
unitate-didaktikoa-sortu-dugu/). 

Emakumeek gizonek baino gutxiago irabaztea mundu osoan hedatuta dagoen errealitatea da; 
okerren ordaindutako enpleguetan eta prekarioenetan aritzen dira. Era berean, hamar mila 
milioidunetik bederatzi gizonak dira. Gainera, pandemiak eragindako krisi sozio-sanitarioak 
desberdintasun sozialak areagotu egin ditu, muturreko pobrezia pairatzen duten etxe askotako 
egoera gehiago okertuz. Euskadin 41.515 haur eta nerabe pobrezia gorrian bizitzera kondenatu 
ditu pandemiak, 2021ean baino 5.783 ume gehiago zehazki. Bertako datuak dira, eta horrexegatik 
da garrantzitsua curriculum-edukietan datu kezkagarri horiek sartzea. Benetakoa den, errealitate 
gordin eta hurbil honetaz jabetzeko.

Biztanleriaren sektore jakin batzuen pobretzea desagerrarazi eta bitartekoak artikulatzeko, 
irtenbide kolektiboak aurkitzera behartuta gaude. Pentsioen genero soldata arrakala adibidez; 
hilean 817€ baino gutxiago irabazten duten emakume pentsiodunak % 39a dira EAEn, egoera 
horretan dauden gizonezkoak aldiz, % 12,6a dira soilik.

Amaitzeko, M8an Euskal Herriko Mugimendu Feministak herri eta hiri desberdinetan antolatu 
dituen mobilizazioetan parte hartzera gonbidatu nahi zaitugu. “Zapaltzen gaituen sistemari 
sua. Antolakuntza feminista gure garra” aurtengo leloa ozen aldarrikatuz! 
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20/2021 Legeak 
baimendutako egonkortze-prozesu bereziaren 
inguruko negoziazio-mahaiak aurrera darrai. 
Prozesu honek eskatzen duen lehen zeregina, deitu 
beharreko plazak identifikatzea da; alegia, zein 
plaza joan beharko diren merezimendu-lehiaketa 
bidez eta zeintzuk oposizio-lehiaketa bidez 
zehaztu, eta, iragarpen egoki bat egin ahal izateko, 
lanpostu horiek hizkuntza-eskakizunarekiko 
eta derrigortasun-datarekiko kasuistikari 
erreparatu. Horretarako, hamabostero batzartzen 
gara sindikatuak eta Administrazioa. Izan ere, 
maiatzaren 24an, hau da, ekainaren 1a baino 
lehenagoko azken Gobernu Kontseiluan, oniritzia 
eman beharko zaie deituko diren plazei.

Oraingoz, egonkortze-prozesu honetarako 928 
plaza identifikatu dira, hala ere legeak LPZtik 
kanpoko lanpostuak gehitzea ere aipatzen du. 
Unibertsitatean adibidez, aipagarriak dira, langile 
egonkorrek betetzen dituzten lanpostuak (25 
funtzionario + 4 lan-kontratuko langile), edota 
kanpo-finantzazioa dauzkatenak ere (42 lanpostu). 
Hala, identifikazioarekin batera, 2024ko abenduaren 
31 baino lehen erretiroa har dezaketen pertsona-
kopurua eta birjarpen-tasaren % 110 deitzeko 
aukerara aprobetxatuz, lor genitzakeen zifrak 
berrikusten ari gara, modu berean, Zientziaren 
Legearen babesean sar daitezkeen ikerketa-
proiektuei lotutako lanpostuak ere aztertzen ari da 
Administrazioa.

Funtsean beraz, unibertsitatean dugun 
bitartekotasun arazo larriari ahal den irtenbiderik 
onena eman ahal izateko ari gara lanean. Betiere 
jakina, Egonkortasun Akordioaren babespean 
dauden pertsonen kasuistika berezia, hizkuntza-
eskakizunak eta LPZn sartuta ez dauden 
lanpostuetan unibertsitatean lanean ari diren 
pertsonak kontuan hartuta; azken hauek ere beraien 
lanpostuak egonkortzeko eskubidea baitute jakina, 
baina beste bitarteko langile bat mugiaraztea 
ekidin nahi da ahal den neurrian behintzat. Ez da 
lan erraza, kasuistikak askotarikoak baitira, are 
gehiago sindikatuok ia daturik ez daukagunean, 
baina Administrazioak bere lana ondo egitea espero 
dugu. Lehen puntu hau, etxeko langileentzako 
mesedegarriak izango diren baremoak adostea 
bezain garrantzitsua baita.

STEILASek EHUk duen infrafinantzazioa salatu 
nahi du beste behin ere, eta, Eusko Jaurlaritzari 
LPZtik kanpora dauden lanpostuak ere egonkortzeko 
EPEan sartu ahal izateko beharrezko baliabideak 
jartzeko eskatu nahi diogu. 

Behin prozesuko plazen argazkia daukagunean, 
negozioazio-mahaiaren hurrengo pausua LEP 
prozesua arautuko duten oinarriak adostea 
izango da. Eta horretarako jakina, egungo 
plantilla egonkortzea lortu behar duen prozesua 
izan behar duela aintzat hartu behar dugu. Puntu 
honetarako buruan daukagun data, abenduaren 
31 baino lehen egingo den azken Gobernu 
Kontseiluarena da. STEILASen ondorengo bi 
baldintza hauek beteko dituzten oinarriak bilatzen 
lanean ari gara eta lanean jarraituko dugu: UPV/
EHUko bitarteko eta aldi baterako langileei 
benetan egonkortzeko bermea eskaintzea, 
eta, balizko helegiteei aurre egin ahal 
izateko behar besteko segurtasun juridikoa. 
Bi ezaugarri horiek betetzen dituen prozesu bati 
bakarrik emango dio oniritzia STEILASek. Bada hori 
lortzeko, langileekin, gainerako sindikatuekin 
eta Administrazioarekin lanean jarraituko 
dugu.

Baremoei buruzko xehetasunik eman ez badugu 
ere, STEILASek jarri ditu dagoeneko mahai gainean 
EHUko langileak babesteko neurri gehigarri 
batzuk. Adibidez, merezimendu-lehiaketaren 
prozesua gainditzeko gutxieneko puntuazio bat 
finkatzea, Minimoen Akordioa hobetzeko beharra 
edota, LEP prozesuak amaitzean langileek 
jasan ditzaketen eta borondatezkoak izan ez 
diren campus-aldaketak zuzendu ahal izateko 
permutetarako poltsa bat eratzea dira mahaian 
planteatu ditugun ideia batzuk.

Azkenik, negoziazio honetan ere oraindik sartu 
ez garen arren, funtzionarioentzako barne-
sustapeneko 205 plaza onartuta daudela 
gogorarazi nahi dugu. Orain arte egin dugun modu 
berean, prozesu, lehiaketa, lehiaketa-oposizio eta 
sustapen guztien inguruko informazioa berrikuntzak 
sortu ahala joango gatzaizue ematen.

EPE negoziazioa
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STEILAS en garrantzitsua ikusten dugu gaur egun gehien 
kezkatzen gaituen gaietako bat sozializatzea: osasun men-
tala, alegia. Gaixotasun mentalak tradizioz ezkutuan egon 
diren arazo larriak dira eta desestigmatizatu egin behar di-
tugu, zorroztasunez eta normaltasunez tratatuz; izan ere, 
inor ez dago libre gaixotasun horiek pairatzeko. Egungo 
osasun-krisia hasi zenetik, nahasmendu psikologikoak uga-
ritu egin dira herritarren artean; estresa, antsietatea eta 
depresioa pixkanaka areagotzen ari direla ohartarazten du-
ten txostenak etengabe ari dira argitara ateratzen. Halaber, 
suizidioa heriotza ez-naturalaren kausa nagusia bihurtu 
dela ohartarazten da, batez ere adingabeen eta nerabeen 
artean. Txosten horiek zifra ikaragarriez beterik daude, eta 
agerian uzten dute arazoa prebentzioko eta arreta psikolo-
giko defizitarioko sistema batean oinarrituta dagoela. EAE-

ko espezialisten ratioa Europako batez bestekoa baino heren bat txikiagoa da biztan-
leko, eta estatuan baino pixka bat txikiagoa.

STEILASek bi urte daramatza Campus arteko Laneko Segurtasun eta 
Osasun Batzordearen bilera bakoitzean arazoaz ohartarazten eta zerbitzua 
hobetzeko ahalegina eskatzen. Gaiarekiko kezka agertu arren, ez dugu 
oraindik Gerentziaren erantzun zehatzik jaso.

Gure unibertsitateko Arreta Psikologikoko Zerbitzu murritzari (printzipioz, 2 profesio-
nal ditu; Araba-Bizkairako psikologo bat eta Gipuzkoarako beste bat), Gipuzkoa apiri-
laz geroztik arretarik gabe egon izanaren larrigarria gehitu behar zaio, izan ere, bertan 
lan egiten zuen profesionalak EHU utzi zuen. Badirudi orain, 10 hilabeteren ostean, 
lanpostu huts hori lan-poltsa berrietatik datorren norbaitekin beteko dela. 2020az ge-
roztik, baliabiderik faltan, ezinezkoa izan da eskari-handitzeak eskatzen zuen neurriko 
arreta ematea. Egoera horretan, UPV/EHUk IRI eta AZPen arreta kendu zuen, zerbi-
tzuko profesional bakarrak, sakrifizio handiz, sikiera ikasleen arretan zentratu ahal 
izateko. 

Egoera hau konpondu behar da. STEILASetik, lan-poltsa ondo hornituta dagoen honetan, 
gutxienez eta irtenbide perfektua ez bada ere, campus bakoitzean psikologiako lanpostu 
profesional bat ezartzeko ahalegina eskatzen diogu Gerentziari.

Osasun mentala eta arreta psikologikoa 
UPV/EHUN



2016ko lan-akordioaren aldaketaren inguruko AZPko Lan-
kontratudun eta Funtzionarioen Batzorde Negoziatzailean parte 
hartu du STEILASek.

Telelana aparteko lan-modalitate bat bezala ikusten du Administrazioak, eta, telelanerako 
eskaintzen den plaza-kopurua oso urria da. Telelanerako deialdi bakoitzean hainbat langile 
hautatzen dira, betiere eskatutako baldintzak betetzen dituzten hautagaien artean eta 
baremo zehatz baten araberako hurrenkera bat errespetatuz. 2023rako adibidez, 55 plaza 
izango dira, hau da, urtero plaza-kopurua pixka bat handituz joan da eta joango da.

Alabaina, gure ikuspuntutik plaza-kopuru hori oso baxua da, akordio berria ez dugu 
nahikotzat jotzen eta horrexegatik eskatu dugu eta eskatzen dugu telelanerako lanpostu-
kopurua handitzea.

Pandemiak telelana erabat egingarria dela egiaztatu da, eta ez hori bakarrik, EHUko 
langileok eraginkortasunez eta erantzukizunez erantzun dugu. Presentzialtasunaren kultura 
alde batera utzi eta urrutiko beste lan-modalitate batzuetara jotzeko aparteko momentua 
dela uste dugu. Era berean, halako erabaki batekin, lantokirako bidaiak ekiditearekin 
batera, aztarna ekologikoa murriztea ere lortuko litzateke. EHUren egitura konkretuak; 
hiru lurraldeetan banaturiko campusak eta aparteko guneetan dauden hainbat eraikin eta 
ikastegi, langile asko  behartzen dute kilometro ugari egitera, kasu askotan, probintziaz ere 
aldatu behar dute gainera.

Akordio berrian jasotzen diren berritasunen inguruan, honakoa kontatu dezakegu momentuz; 
genero-indarkeriaren biktima izan diren pertsonak, puntu-sistema horretatik kanpo geratzea 
lortu dugu eta telelana egiteko aukera izango dute horrenbestez. Hala ere, horiek jasotzen 
dituen akordio berria hurrengo bileretan aurkeztuko digute. 

Bestalde, ordutegi-malgutasuneko formula bat planteatu du STEILASek negoziazioan, 
zehazki urruneko lan-modalitateari erreparatuta; urrutiko lanerako malgutasunezko ordu-
poltsa bat izatea. Poltsa honek, lanaldiaren % 10a beteko luke, hau da, urtean urrutiko 
lanerako 150 orduko poltsa. Neurri horrek kontziliazioa modu errealean erraztuko luke gure 
ustez, eta zalantzarik gabe, generoen arteko soldata-arrakala murrizten lagunduko luke.

Egiari zor, zaintza lanak burutzeko lanaldi-murrizketa hartzen duten langileak (seme-alabak, 
mendekotasuna duten pertsonak, adinekoak eta abar zaintzeko), emakumeak dira gehienak, 
eta, zaintza-lana, batez ere, emakumeek egiten dutela argi dago. Lanaldi-murrizketa horiek 
lanaldia 1/8 edo 1/5 murriztea dakarte, gutxi dirudi, baina ezin da ahaztu horrek soldataren 
murrizketa dakarrela beti. Urruneko lanerako urteko 150 orduko poltsa horri esker, zainketa-
lanengatik sortutako genero soldata-arrakala murriztea lortuko genuke, modu horretan 
lanaldia urruneko lanarekin osatu eta soldata osoa kobratzeko aukera izango bailukete.

Era berean, EHUko langileen egoeraren irudi argia izateko, zainketengatik lanaldi-murrizketa 
duten pertsonei buruzko datu kuantitatiboak eskatu dizkiogu Gerentziari: zenbat emakumek 
eta gizonek eskatzen duten, zein murrizketa mota, adin-tarteak, lurraldeak…

Generoari loturiko soldata-arrakala murrizteko helburuarekin, Eusko Jaurlaritzako beste 
administrazio batzuetan ildo horretan lanean ari direla badakigu, zeren zain daude beraz 
EHUn? 
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Telelan akordio berria eta urrutiko
lanerako ordu poltsa
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Gure gizarteak merezi duen eta eskatzen ari den eskola publikoa 
defendatzeko beharrezkoak diren mobilizazioei ekingo diegu.

Otsailaren hasieran, Eusko Legebiltzarrean hezkuntza-akordio baterako oinarriak dokumentua 
aurkeztu zen, EAEko etorkizuneko Hezkuntza Legea eraikitzeko ardatzak jasotzen dituena. 
Hezkuntza itunari STEILASek egin dizkion emendakinak aurkezteko prentsaurrekoa egin genuen 
martxoaren 2an Bilbon, prozesu hau benetan parte-hartzailea izango delakoan. 

Argi dugu hezkuntza sistemak jauzi bat eman behar duela, baina Legebiltzarrean aurkeztu duten 
dokumentuak zehaztasun falta handia du. Ez dago, esate baterako, segregazioari aurre egiteko 
planifikazio estrategiko baten arrastorik. Gure helburua hori bideratzeko proposamenak egitea da. 

Hortaz, prentsaurrekoan azaldu ditugu negoziatu eta zehazteko gogotsu gauden atalak, dokumentua 
jorratu dutenen helburua eskola publikoa lehenestea eta eskola segregazioarekin amaitzea balitz 
eta noizbait hezkuntza batzordeak gure iritziari eta guk ordezkatzen ditugun langileei zilegitasuna 
ematea erabakiko balu.

Euskal Eskola Publikoaren alde 

STEILAS sindikatuaren helburua Euskal Eskola Publikoari dagokion erdiguneko tokia ematea da. 
Ez du inolako zentzurik publikotasunaren kontzeptua bihurritzea etekin desberdin bat emango 
duelakoan, ikastetxe itunduei besterik ez baitie egiten mesede. 

Ez dira berdinak itundutako pribatuak hezkuntza ekoizteko dituen funtzio, abiapuntu-egoera, 
modu eta baldintzak, eta sare publikoak dituenak. Hezkuntzaren sistema duala gure gizartearen 
estratifikaziorako tresna da. Hezkuntza itun honek hori ulertu ezean, egun dugun arrakala soziala 
eta aukera desberdintasuna betikotzen jarraituko da. Horretarako ez da adostasunik behar.

Hori dela eta, aurkeztutako dokumentuan bildu ditugun sei gakoen artean, ondorengoak irakur 
daitezke: publifikazio progresibo baterako markoa osatzea eta ikastetxe pribatuen betebeharrak 
zehaztea. 

Horrez gain, hezkuntzak gizarte kohesionatzaile gisa duen funtzioa erdigunean jarri behar dela 
uste dugu, baita ikastetxeen arteko lehiakortasuna saihestu ere. 

Langileen lan-baldintzak indartzea eta euskararen murgiltze ereduan sakontzea dira zehaztu 
ditugun azken bi gakoak. Aurkeztu dugun dokumentua osorik irakurri daiteke ondorengo estekan: 
XXI. Mendeko hezkuntzarako oinarriak dokumentuari STEILASek eginiko emendakinak. 

Hezkuntza-zerbitzu publiko indartsu eta erreferentzial bat izateko aukera baten aurrean gaude. Eta 
gobernuaren borondaterik eza eta oposizioaren ordura arteko sorgortasuna ikusita, STEILASetik 
jakinarazi nahi dugu gure gizarteak merezi duen eta eskatzen ari den eskola publikoa defendatzeko 
beharrezkoak diren mobilizazioei ekingo diegula. 


