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Editoriala

XII. Kongresua burutu dugun honetan atzera begi-
ratzea ezinbestekoa da. Helburua egiten ari garen 
ibilbideaz hausnartzea eta aurretik ditugun erronken 
inguruan eztabaidatzea izan da. Hainbat dira aurreko 
kongresuetan izan ditugun leloak, “Eskola Publikoa”-
ren garrantziaren ideian oinarritu direnak. Horregatik, 
oraingo honetan ere beste modu batean izan ez zite-
keen moduan “Noranzko bakarra, publikoa” izan da 
gure leloaren aukera.

Kongresuan aurkeztutako kudeaketa txostenean, 
azken 4 urteotako balantzea egin dugu. Bertan hiz-
pide izan ditugu: COVID-19aren askotariko ondo-
rioak, gizartean ematen ari den eskuinaren goraka-
da, pribatizazio politika bortitzak, Lan Erreformaren 
ondorioak, LOMLOE, Euskal Hezkuntza Legea, Foro 
Sozial Iraunkorra eta EHko Eskubide Sozialen Karta, 
besteak beste.

Testuinguru orokorraren hausnarketatik abiatuta, 
Hezkuntzan eta STEILASentzat erdigunekoak diren 
hezkuntza gaietan sakondu dugu. Sindikalgintzari 
dagokionez, sektore desberdinetako egoera, egin-
dako lana eta ditugun erronkak hizpide izan ditu 
ere. Orokorrean testuinguru soziopolitiko eta eko-
nomikoan gertatzen direnekiko hausnarketak kon-
tuan izanda, sindikatuaren aldarrikapenak zehaztu 
eta aurrera begirako konpromisoak hartu ditugu 
atalez atal.

Bukatzeko, azken bi urteotako osasun larrialdia ekarri 
nahi dugu, gure errealitatea hankaz gora jarri duena, 
sostengatzen gaituen sistemaren gabeziak eta erron-
kak agerian utzi dituena. Zaurgarritasun kontzientzia 
hartzeak zerbitzu publikoen balioa aintzat hartzea 
eragin badu ere, lekuan-lekuko politikek ez dute sis-
tema publiko irmo baten aldeko apusturik egiten eta 
horrek gure gizartearen egunerokotasunean du isla. 
Soilik zerbitzu publiko sendo batzuek emango digu-
te berdintasunean hezi eta bizitzeko aukera.

Horregatik guztiagatik, STEILASetik “Noranzko 
bakarra, Publikoa” dela argi dugu eta horren alde 
lan egin eta borrokatzeko konpromisoa berretsi 
dugu. 

XII.KONGRESUA Iruñean

GORA EUSKAL 
ESKOLA PUBLIKOA!
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150 kongresu-kide eta hainbat tokitatik etorri-
tako 25 gonbidatu elkartu gara Iruñeko Medi-
kuen Elkargoan:

1.  Euskal Herritik jaso ditugu ESK, LAB, ELA 
eta CCOO sindikatuak, EH Bildu, Podemos, 
Alternatiba eta Antikapitalistak alderdi po-
litikoak, Euskalgintzaren Kontseilua, Ikasle 
Sindikatua, Ikasle Abertzaleak eta Ongi Eto-
rri Errefuxiatuak.

2.  Horrez gain, Kataluniatik, Valentziatik, Aragoi-
tik, Illes Balears eta Saharatik ere etorri zaizki-
gu gonbidatuak: UGTsario, USTEC, IAC, CUT 
Aragón eta Confederación Intersindical.

XII. KONGRESUA 
Iruñea 2022 ⁄ Maiatzak 27 eta 28

«Noranzko bakarra, publikoa» 
lelopean, STEILAS sindikatuko 

XII. Kongresua egin dugu 
maiatzaren 27an eta 28an.
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Azken lau urteetan gertatutakoen balantzea 
egin dugu: egoera soziopolitikoa, pribatizazioa, 
lan-erreforma eta hezkuntza-legeari dagozkion 
kontuak, besteak beste, baita sindikatuaren or-
dezkaritza, afiliazioaren garapena eta balantze 
ekonomikoa ere.

Horrez gain, 2018an osatutako ponentzian jaso-
tako lan-ildoak garatu ditugu kongresu honetan, 
sindikatu moduan (langileen eskubideen defen-
tsan) eta hezkuntza-eragile moduan (hezkuntza-
-munduko gaiak jorratuz). Izan ere, lau urteren 
ostean, ponentzia berri tzea dagokigu.

Horretarako, afiliatuen ekarpenak jaso ditugu 
ikasturtean zehar, duela hilabete batzuk abiatu-
tako partaidetza-prozesu baten bidez. Kongre-
suan eman diogu amaiera, azken zuzenketak 
eztabaidatu ostean.
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Hala, ponentzia berria osatu eta onartu dugu. 
Bertan, gure hezkuntza-eredua zehaztuta gelditu 
da: publikoa, inklusiboa, feminista, euskalduna, 
ekosoziala eta kalitatezkoa. Horrez gain, gure lan 
sindikalaren ildo estrategikoak definitu eta ne-
goziazio kolektiborako irizpideak ezarri ditugu.

Sindikatuaren erabakiz, hurrengo talde exeku-
tiboa osatuko duten kideak aurkezteko aukera 
izan dugu: Joakin Akarregi, Ariane Alberdi, Dia-
na Bruño, Jone Gibelalde, Nagore Iturrioz, Na-
gore Landa, Raul Lopez eta Peio Salazar.

Erronka handia daukagu aurrean: Nafarroako 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak 
politika pribatizatzaileak ari dira aurrera erama-
ten eta, oraingoan ere, aurrean izango gaituzte.

Hezkuntza-sektore guztietako langileen lan- 
baldintzak defendatuko ditugu negoziazio 
kolektiboetan! 



Sinadura, plantillen hornikuntzarako 
irizpideen dokumentuari

EAEko irakasleen kidegoan indarrean dagoen lan-hitzarmena 
2010eko uztailaren 6koa da. Kontuan izanik erabat zaharkituta 
dagoela eta azken urteotan ikasleen beharrak areagotu egin direla, 
ezinbestekoa deritzogu baliabideak eta lan-baldintzak hobetuko 
dituen benetako lan-hitzarmen bat negoziatzea.

Hezkuntza Sailak lan-hitzarmena bere osotasunean negoziatu beharrean, akordio par-
tzialen bidez adostasunak bilatu nahian dabil. Lan egiteko modu horrekin bat egiten 
ez dugun arren, hilabete batzuetako negoziazioaren ondoren, Sailak langile edo balia-
bideen hornikuntza berrantolatzen duen dokumentua aurkeztu zigun. Horrekin batera, 
epe labur batean bertan jasotzen ziren irizpideak aplikatu ahal izateko sindikatuon oni-
ritzia (sinadura) exijitu zigun, osterantzean, hobekuntza horiek bertan behera geratuko 
ziren mehatxupean.

Informazioa hori guztia afiliatuei ahalik eta zuzenen helarazte aldera, maiatzaren 12an batzar 
irekiak antolatu genituen egoeraren berri emateko. Bertan jaso genituen ekarpenak eta izan-
dako feedbacka positiboki baloratzen dugu.

Horrez gain, maiatzaren 23an berriz ere afiliatuengana jo genuen, ezinbesteko deritzogu-
lako edozein erabaki hartu aurretik afiliatuen iritzia aintzat hartzea. Oraingo honetan, hor-
nikuntzako irizpide berriek ekarriko luketen puntu esanguratsuenen laburpena helarazteaz 
gain, galdetegi bat ere partekatu genuen. Beste behin ere afiliatuei eskerrak ematea bes-
terik ez zaigu geratzen, gehiengo handiaren erantzuna jaso genuelako. Datuei erreferen-
tzia eginez eta partaidetzari dagokionez, Haur eta Lehen Hezkuntzan % 52, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan % 43 eta beste kidegotan % 5 izan zen. Bestetik, hornikuntzarako 
proposamena sinatzearen alde % 82 agertu ziren, eta % 18k erdipurdiko akordio moduan 
baloratu zuten.

Hori kontuan izanik, eta afiliatuen babesarekin, maiatzaren 26an plantillen hornikuntzarako 
irizpideak berrantolatzen dituen dokumentua sinatu genuen. Bestalde, Sailaren jokabidea-
ren inguruko irakurketa kritikoa egiten badugu ere, argi dugu erantzukizuna dugula langile 
eta ikastetxeekiko. Modu horretan, baliabide gehiago iritsiko dira 
ikastetxeetara eta, horrez gain, horietako asko egiturazko bilaka-
tuko dira.

Horregatik, oraingo honetan gure onespena eman badugu ere, ez 
dezala inork ulertu Sailari txeke zuri bat eman diogunik. Hau da, ar-
duraz hartu dugun erabakia da. Zoritxarrez, Hezkuntza Sailari gaur 
egun hezkuntza publikoarekiko ardura falta zaio, hain zuzen ere, 
eta, sinatzaile izanda ere, hezkuntza publikoaren alde eta langileen 
lan-baldintzen alde mobilizatzen jarraituko dugu, kalean eta hez-
kuntza publikoari eragiten dioten mahaietan, ikastetxeen hornidu-
rari buruzko jarraipen mahaietan bezala, tinko gure aldarrikapenei 
eutsiz, beharrezkoak zaizkion ekarpenak, alegazioak eta salaketak 
egiten. 

Hornikuntzarako 
irizpideaen

berrantolaketa 
dokumentuko puntu 
esangurantsuenak.
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https://steilas.eus/2022/05/26/baliabide-pertsonalak-esleitzeko-sistema-berriak-baditu-hainbat-onura/
https://steilas.eus/2022/05/26/baliabide-pertsonalak-esleitzeko-sistema-berriak-baditu-hainbat-onura/
https://steilas.eus/2022/05/26/baliabide-pertsonalak-esleitzeko-sistema-berriak-baditu-hainbat-onura/
https://steilas.eus/2022/05/26/baliabide-pertsonalak-esleitzeko-sistema-berriak-baditu-hainbat-onura/
https://steilas.eus/2022/05/26/baliabide-pertsonalak-esleitzeko-sistema-berriak-baditu-hainbat-onura/
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Hezkuntza Sailak hurrengo Lan Enplegu Publikoko 
eskaintza argitaratu du, eta argi dugu atera duten 
lanpostu kopurua ez dela nahikoa, batez ere lehia-
keta bidezko modalitatean. STEILASen, lehiake-
ta-modalitatean lanpostu kopurua handitzearen 
alde borrokan jarraituko dugu. Egutegiaren au-
rreikuspenak izan bezain pronto zabalduko ditu-
gu. Gainera, prozesuen xehetasunak ditugunean, 

2016ko urtarrilaren 1a baino 
lehen behin-behinekoak izan 
diren lanpostuak egonkortzea 

baimentzen da (salbuespeneko 
Lehiaketa baten bitartez).

1

Irakasleen funtzio publikorako 3 sarbide mota planteatzen dira

Bitarteko langileen tasa jaisteko, 2020ko abenduaren 31 baino 
3 urte lehenago behin-behinekoak izan diren lanpostuak 

egiturazkoak bihurtzea baimentzen du estatuak.

2

Lehiaketa (soilik merituak)
2022, 2023 eta 2024 urteetan 
egiteko aukera ematen da.

Merituak: gehienez 15 puntu

Antzinatasuna: gehienez 7 puntu.

→  Kidego eta espezialitate berdinean 
(publikoan): 0’7 puntu urteko.

→  Beste espezialitate batean 
(publikoan) baina kidego 
berdinean: 0’35 puntu urteko.

→  Beste espezialitate batean 
(publikoan) eta kidego 
ezberdinean: 0’125 puntu urteko.

→  Maila edo etapa berdinean zentro 
pribatuetan: 0,1 puntu urteko.

Formazioa: gehienez 3 puntu. 
Zehaztapenak falta dira.

Beste meritu batzuk:
gehienez 5 puntu.

•  2012tik aurrera espezialitate 
berdinean oposizioak gainditu izana: 
2,5 puntu. Gehienez 2 oposizio 
kontatuko dira.

•  Etengabeko formakuntzan 2 puntu 
gehienez.

Oposizio-lehiaketa arau berriekin:
2022, 2023 eta 2024 urteetan egiteko aukera ematen da.

Oposizio fasea (% 60): Bi proba, A eta B. 
Proba ez baztertzaileak! Baina batez bestekoa 5ekoa gutxienez.

A zatia. 
Atal teorikoa.

Betiko gaitegia

25 gai edo gutxiago 26-50 51 gai edo gehiago

3 bola 4 bola 5 bola

B zatia. 2 fase:

B1. Unitate didaktiko bat (BAKARRA!) prestatu, ahoz aurkeztu eta 
defendatu. Parte hartzaileak aukeratuta, espezialitatekoa izanda.

B2. Kasu praktikoa. Izaera aplikatua duten espezialitateetan. 
Irakaskuntza artistiko eta Lanbide Heziketa aipatzen dira.

Lehiaketa fasea (% 40):

Antzinatasuna 
(7 puntu):

→  Kidegoan (publikoan) eta 
espezialitatean: 0,7 puntu urteko.

→  Kidegoan (publikoan) baina beste 
espezialitateetan: 0,35 puntu urteko.

→  Beste kidegoetan (publikoan): 
0,125 puntu urteko.

→  Pribatuan baina etapa edo maila 
berdinean: 0,1 puntu urteko.

Formazioa 
(2 puntu):

→  Zehaztapenak 
falta dira.

Beste merituak 
(puntu 1):

→  2012tik aurrera 
espezialitate 
berdinean 
oposizioak 
gainditu izana: 
0,75 puntu.

→  Etengabeko 
formakuntzan: 
gehienez puntu 1.

Guztira: gehienez 10 puntu.

276/2007 Errege Dekretua aldatzen duen 270/2022 Errege Dekretuaren laburpena 
irakasleen funtzio publikorako sarbideei buruz dioenaren arabera:

beti bezala batzar informatibo irekiak antolatuko 
ditugu.

Irakasleen funtzio publikorako 3 sarbide mota plan-
teatzen dira: lehiaketa (merezimenduen bidezkoa), 
oposizio-lehiaketa ez baztertzailea eta oposizio- 
lehiaketa arrunta. Beheko taulan ikus ditzakezu sar-
bide bakoitzaren zehaztapenak:



Ikasturte hasierako esleipenak
“Lehentasun-eskubidea”

Hezkuntza Sailak, ikasturte hasierako esleipen-prozesuan (IKHA/COCU) 
azken urteetan izaten ari den kudeaketa eskasari etenik eman gabe, alde 
bakarreko erabakiak hartzen jarraitzen du.

Orain bi urte, ikasturtea amaitzeko ezer gutxi geratzen zenean, Sailak 
egonkortze-prozesua indarrean sartu zuen, 2020ko ekainaren 1eko 
Aginduaren bidez. Dokumentu horrek prozesuaren nondik norakoak 
argitzeaz gain, noiz eta zein kidegotan aplikatu zen zehazten zuen, 
Bigarren Xedapen Iragankorrean: «2020-2021 ikasturtearen hasieran, 
Haur eta Lehen Hezkuntzako lanpostuen izendapena eta jabetza hartzea 
egingo da, eta horrek berekin ekarriko du bitarteko langileak esleitutako 
lanpostuetan egonkortzea, agindu honetan aurreikusitako kasuetan.

Halaber, 2020ko Enplegu Publikoko Eskaintzaren ebazpenaren ondorioz 
izendatutako praktiketako funtzionarioek destinoa lortu ondorengo 
ikasturtearen hasieran, Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta 
gainerako mailetako eta taldeetako lanpostuen izendapena eta jabetza 
hartzea egingo da, eta horrek esleitutako lanpostuan bitarteko langileak 
egonkortzea ekarriko du, agindu honetan aurreikusitako kasuetan».

Agindu horren ondorioz, Haur eta Lehen Hezkuntzako langileek 2020-2021 
ikasturte hasierako esleipenetan izendatutako lanpostuekiko lotura bat 
sortu zuten. Horrekin batera, langile batzuei derrigorrez eta beste batzuei 
borondatez beste ikasturte batez ikastetxe berean jarraitzea zegokien.

Iaz, guztiok dakigu Maisu-maistren Kidegoan zer-nolako nahasmena eta 
ziurgabetasuna bizi izan zen, 2021-2022 ikasturte hasierako esleipen-
prozesuan. Hau da, Administrazioak egonkortze-aginduak jasotzen zituen 
parametro guztiak kudeatzeko aurreikuspenak modu egokian gauzatu ez 
izanaren ondorioak beste behin ere langileen lepo joan ziren.

Aurtengo honetan, Hezkuntza Sailak, iazko kaosa saihesteko asmoz, 
egonkortze-prozesua bertan behera utzi eta agindu hori ordezkatuko 
omen duen «lehentasun-eskubidea» planteatu du kidego guzietan. 
Oraingoan ere alde bakarrez, ikasturtea amaitzeko ezer gutxi geratzen 
denean eta irakaskuntza ertaineko kidegoan (BH, LH, HEO...) iazkoa 
IKHA ebazpenean ezartzen ez ziren irizpideak aldatuz, inon jasota ez 
baitzetorren 2021-2022 ikasturtean izendatutako lanpostuak «lehentasun-
eskubidea» sortuko zuela.

Horrez gain, kontuan izan behar da, egonkortze-prozesuak derrigortasuna 
ezartzen bazuen ere, bestelako irizpide zabalagoak jasotzen zituenez, 
langileari borondatez ikastetxean jarraitzeko bermeak eskaintzen zizkiola 
(«lehentasun-eskubideak» ematen ez duena). Hau da, ezaugarri berdineko 
lanpostua (ikastetxea, espezialitatea, lanaldia eta hizkuntza-eskakizuna) 
desagertu edo hutsik mantenduko ez balitz, 2020ko egonkortze-aginduak 
langileari ikastetxean beste lanaldi edo espezialitate batera atxikitzeko 
aukera ematen zion. Aldiz, «lehentasun-eskubidea» lanpostuaren 
ezaugarriak berdin mantentzen direnean soilik erabiltzeko aukera dago.

STEILASek eskaera zehatzak egin dizkio Hezkuntza Sailari. Alde batetik, 
irakaskuntza ertaineko kidegoan (BH, LH, HEO...) erreferentzia 2022-2023 
ikasturteko lanpostuen izendapenak izan daitezen, aurrez adierazitakoaz 
gain, praktikaldiko urtean mugimendu asko izaten delako. Bestetik, 
langileak ikastetxean jarraitzeko aukerak malgutzeari beharrezko 
deritzogu, beste lanaldi edo espezialitatea batera atxikitzeko bermerik 
ez baita eskaintzen. 

 

Oposizio-lehiaketa arrunta: 
orain artekoaren ildotik.

* Adi! Deialdian egongo dira 
zehaztapenak!

Aldaketak egon daitezke

Oposizio-Fasea (% 66,6)

1. 
zatia.

A zatia: proba 
praktikoa.

B zatia: aukeratu 
beharreko gaiak

25 26-50 >50

2 
bola

3 
bola

4 
bola

2. 
zatia.

A zatia: programazioa.

B zatia: UD defentsa

Lehiaketa fasea (% 33,3)

Irakaskuntzako esperientzia:
5 puntu.

Prestakuntza akademikoa:
5 puntu.

Beste merezimendu batzuk:
2 puntu.

276/2007 Errege 
Dekretuaren arabera:
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Irakasleen funtzio publikorako 3 sarbide mota planteatzen dira

11



12

La
n 

Le
ge

pe
ko

 Ir
ak

as
le

 e
ta

 H
ez

itz
ail

ea
k

Adinagatiko arreta zuzenaren/
irakastorduen murrizketa

Epaimahaiek arrazoia eman ondoren, Ad-
ministrazioari ez zaio geratu epaia onartu 
eta gure langileei eskubidea aitortzea bes-
te erremediorik. 2018tik borroka etenga-
bea izan da, eta harrotasunez eta zorionez 
betetzen gaitu jakiteak datorren ikastur-
tean, gure lankide askok baimen horretaz 
gozatu ahal izango dutela.

Baina egia da, baita ere, aplikazioari dago-
kionez ez dela inolako alderdirik negozia-
tzeko aukerarik izan, eta, hortaz, aldaketa 
txikiren bat izan ezik, irakasle funtziona-
rioen tankerara aplikatzea erabaki duela.

2021-2022 Ikasturteak eman dituen fruitu eta harrak

Ordezkagunea

STEILASetik hainbatetan eskatu 
izan dugu Heziketa Bereziko Hezi-
tzaileentzako Ordezkagunea, eta 
maiatzean jarri zen martxan. Za-
lantzarik gabe, plataforma horrek 
gardentasuna eman dio ordezka-
penen kudeaketari eta, lehen urrats 
hauetan,  funtzionamendua egokia 
izaten ari dela dirudi. Hala ere, gure 
aldetik ordezkapenen kudeaketaren 
jarraipen zehatza egingo dugu.

Lan-erreformaren eragina
Duela aste batzuk, estatu mailan onartutako lan-erreformaren ondorioz, besteak beste, 
langileen aldi baterako kontratazioa arautu zen. Ildo horretan, orain arteko ikasturte 
hasierako esleipenean eskainitako kontratu-mota bat ezabatuko da, irailaren 1etik 
abuztuaren 31ra arteko COS kontratua, hain zuzen ere.

Aldaketa horrek, beraz, eragin zuzena izango du gure langileen kontratazioan, eta honela 
gauzatzea aurre ikusten du Administrazioak:

Ikasturte hasierako esleipena 
(lanaldi osoak)  Lanpostu hutseko kontratua 

(LEP artekoa)

Ikasturte hasierako esleipena 
(lanaldi erdiak) 

Lanpostu hutseko kontratua 
(ikasturte bukaeran uko

egiteko aukera)

Irailean eta urrian eskainitako 
ikasturte osoko lanpostuak
(lanaldi osoak eta erdiak)

 Lanpostu hutseko kontratua

Azaroaren 1etik aurrera eskainitako 
ikasturte osoko plazak

(lanaldi osoak eta erdiak)
 Ekoizpenaren gorabeherengatiko 

aldi baterako kontratua
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Lan-hitzarmena berritzeko negoziazioarekin hasi ginenetik denbora 
luze igaro da, eta hainbat gai jorratu ditugun arren, guztiak zehaz-
tu gabe geratu dira. Egin ditugun proposamenak edota ekarpenak 
eta igaro dugun denbora eta energia guztia kaxoi batean sartu eta 
betiko giltzapetuta gelditu direla dirudi.

Lanaldia, funtzioak, lizentziak eta baimenak… garrantzi handiko gaiak dira, eta egunera-
tzeko premia handia dute. Pasa den ikasturtean izandako mahaietan adierazitako gure 
izaera kritikoa ez da Hezkuntza Sailaren gustukoa izan, eta prozesuak guztiz etenda ja-
rraitzen du. Gainera, azken bileretan jakinarazi digutenez, LEPak eta hauteskundeak dira 
premia handiko gaiak haientzat, eta negoziazio kolektiboa bigarren mailan utzi dute.

Langileen ongizatea bermatzeko, berauen lan-baldintzak egungo beharretara egoki-
tzeko eta kolektiboak egunero betetzen dituen funtzioak testu berrian islatuak egoteko 
borrokatzen jarraituko dugu!

Lan-hitzarmena
eta negoziazio 
kolektiboa
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Lan-eskaintza publikoa

Beranduenez urte honen amaieran argitaratuko 
den prozeduran, guztira 520 lanpostu finkatuko 
dira merezimendu-lehiaketaren bitartez. Deial-
diari forma emango dion araudia zehaztu gabe 
badago ere, alderdi batzuk ezagunak dira, hala 
nola ikastetxe publikoetako lan esperientziak 
meritatuko duela eta euskararen ezagutzak soi-
lik profilik gabeko lanpostuetarako meritatuko 
duela. Kolektibo profesional bakoitzari errepa-
ratuz, honako hau izango litzateke eskaintza:

HLE 476

Fisioterapeutak 13

Okupazio-terapeutak 10

Transkribatzaileak 4

ZHI 14

Gizarte-langileak 3

Lan-legepeko irakasleen postuei dagokienez, 
egun beteta daudenak ez dira eskainiko enple-
gu publikoaren eskaintzan; baina irakasle ho-
riek irakasle funtzionarioentzat eskainiko diren 
edozein Lan Eskaintza Publikotan parte hartu 
ahal izango dute. Garrantzitsua da aipatzea 
lan-legepeko irakasleen eta irakasle funtziona-
rio gisa espezialitate berean sorturiko lan-es-
perientzia berdin zenbatuko dela.

Lanpostu hutsagatiko lanaldi 
partzialeko kontratuei edo
lanaldi partzialeko ordezkapen-
kontratuei uko egiteko aukera

Aurretik aipatu den kontratazioaren kudea-
keta berriaren ondorioz, eta kontuan hartuta 
lanpostu hu tsengatiko bitarteko kontratuen 
bidez egingo dela, STEILASetik gogor 
borrokatu genuen langileak kontratu horri 
etengabe lotuta ez geratzeko eta langile 
horiek ere LEP artekoak eskuratzeko aukera 
izateko.

Sailak ez du onartu lanpostu hutsengatiko 
lanaldi osoko kontratu bati uko egiteko au-
kera, baina, gutxienez, lanaldi partzialeko 
lanpostu huts bat esleitu zaion langileak au-
kera hori izango du ikasturte bukaeran. Ho-
nela, ikasturte hasierako esleipenean zein 
ikasturtea hasi ondoren sortutako lanpostu 
hu tsen eskaintzan (SMS bidez) parte hartu 
ahal izango du. Horretarako, beharrezkoa 
izango da ordezkapenetarako hautagaien 
zerrendetan lanaldi osorako prest moduan 
egotea.
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Negoziazio kolektiboa abian...
STEILAS, langileon ahotsa!
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2021/2022 ikasturtean negoziazio kolektiboan aurrerapauso eman dira.
Bat ere ez, hobe esanda. BLOKEOA izan da ikasturte honen ezaugarririk
esanguratsuena: Lanbide Heziketako erregularizazioaren negoziazioak geldirik
jarraitzen du, soldatak izoztuta daude eta ezin izan dugu aurrera egin
lan-baldintzei buruzko edukietan, negoziazio- mahaian. Gainera, patronalek
HH1 eta Lanbide Heziketako tutoretza-plusa epaitegietara eraman dute
eta arduragabekeriaz jokatu dute aurten egindako Batzorde Parekidean.

Gizarte-ekimeneko hitzarmenaren indarraldia 
abenduaren 31n bukatu zen. Hitzarmen berriaren 
lehen negoziazio-mahaia hil horren 14an egin bazen 
ere, sindikatu nagusiak bost hilabete baino gehiagoz 
blokeatuta izan du negoziazioa, eta maiatzaren 9ra 
arte ez du bigarren mahaia deitu.

STEILASen gure esku zegoen guztia egin genuen 
negoziazioa abian jartzea bultzatzeko. Izan ere, 
2010ean hasi zen negoziaziorik gabeko dinamika 
batean sartzeak kezkatzen gaitu. Are gehiago joan 
den 2021ean KPIa % 6,4 igo zenean eta gure soldatak 
izoztuta jarraitzen dutenean 2020tik.

Maiatzaren 9an, azkenean, lehenengo saiakeratik ia 
5 hilabetera, EAEko gizarte-ekimeneko hitzarmen 
berriaren negoziazio-mahaira dei egin zen. STEILAS 
etengabe hazi da sektorean aurreko hitzarmena nego-
ziatzen hasi zenetik: 125 ordezkari gara, 43 ikaste-
txetan presentzia dugu eta % 17,86ko ordezkaritza 
negoziazio-mahaian. Sektoreko bigarren sindikatua 
gara.

Ondoren, maiatzaren 30ean, benetako negoziazioari 
ekin genion, negoziazio-plataformak aurkeztuta 
eta negoziazio-saioen metodologia eta egutegia 
ezarrita. STEILASek negoziatzeko arintasuna irmoki 
eskatu zuen, eta gure ordezkariekin adostutako 
plataforma aurkeztu genuen. Negoziazio-prozesuan, 
gure lehentasunezko helburuak hauek izango dira: 
kolektibo prekarizatuenen eta feminizatuenen lan- 
baldintzak hobetzea, hau da, HLEak eta HH1. 
ziklokokoak; Lanbide Heziketa arautzea; asteko 
eskola-orduen kopurua murriztea; erosteko ahalmena 
berreskuratzea; eta birkokatzea blindatzea.

STEILASetik Lanbide Heziketa erregularizatzeko 
premia berezia mahai gainean jarri genuen. Argi utzi 
genuen onartezina dela patronalek hitzarmenean 
(IV. eranskina, d) Lanbide Heziketa negoziatzeko 
konpromisoa ez betetzea.
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El curso 2021/2022 se va a acabar con po-
cos o ningún avance en la negociación co-
lectiva. El curso ha venido marcado por el 
BLOQUEO, por el parón: la negociación 
de la regularización la Formación Profesio-
nal sigue estancada, los salarios, congelados, 
y no hemos podido avanzar en contenidos 
relativos a condiciones de trabajo en la mesa 
de negociación. Además, las patronales han 
judicializado el plus de tutoría en HH1 y 
Formación Profesional (todavía sin resolver) 
y han invalidado la función de la Comisión 
Paritaria.

En este contexto, desde STEILAS hemos 
hecho todo lo que estaba en nuestra mano 
para impulsar la negociación y, por fin, el 
pasado 30 de mayo presentamos nuestra pla-
taforma: mejoras para los colectivos más pre-
carizados y feminizados, regular la formación 
profesional, reducir el número de horas lecti-
vas semanales, recuperar el poder adquisitivo 
y blindar la recolocación.

Simultáneamente las/los delegadas/os de 
STEILAS ponían en marcha, no sin proble-
mas, las Comisiones de Centro para garanti-
zar la recolocación de las/los compañeras/os 
del sector que pierdan su puesto de trabajo 
por el cierre de aulas. La labor de las/los dele-
gadas/os de STEILAS en defensa de los de-
rechos de las/los compañeras/os es incalcula-
ble, siempre vigilantes, siempre dispuesta/os a 
ayudar, siempre preparadas/os para luchar. El 
próximo curso 2022/202 será periodo con-
centrado de elecciones y os necesitamos, ¡sois 
la columna vertebral de STEILAS! También 
necesitamos a nuestras/os afiliadas/os en tan-
tos y tantos centros del sector, y os animamos 
a presentaros con STEILAS como candida-
tas/os en las elecciones sindicales, una labor 
en la que no estaréis solas/os!

Egun horietan bertan, 2022ko irailaren 1ean 
ikasgelak ixteagatik lanpostua galduko duten 
langileak birkokatzeko prozesua jarri genuen abian. 
STEILASeko ordezkariek Ikastetxe Batzordeak 
deitu zituzten, ikastetxe bakoitzeko soberakinak 
eta lanpostu hutsak identifikatzeko. STEILASeko 
ordezkariek ikastetxe-batzorde horietan egiten 
duten lan garrantzitsu eta neketsuari balio ikaragarria 
ematen diogu sektoreko lankideek birkokatzeko 
dituzten eskubideak bermatze aldera, araudia 
aplikatzeko orduan zorrotz jokatuz eta zuzendaritza 
batzuen presioei eutsiz. Gora zuek!

Horren harira, maiatzean eta STEILASek eskatuta, 
aldebiko bilera bat izan genuen Hezkuntza Sailarekin 
“ENPLEGUA MANTENDU ETA IRAKASLE-PLANTILAK 
ZAHARBERRITZE ALDERA” akordioa berriro indarrean 
jar dezan eskatzeko. Akordioak 2021ko abuztuaren 31 
arte indarraldia zuen, eta gaur egun ez dago luzatuta 
edo ordezkatuta.

Akordioak birkokapena bermatzeko hainbat irizpide 
eta ikastetxeentzako kontrol-neurri ezartzen zituen: 
Ikastetxe Batzordeak, Birkokapen Batzordea eta 
Jarraipen Batzordearen ardurak, hain zuzen ere. 
Azken batean, akordioaren funtsa zena.

STEILASentzat behar-beharrezkoa da akordioa 
indarrean egotea birkokapenak berme guztiak 
izateko. Hori dela eta, Hezkuntza Sailari dagozkion 
ardurak ekainaren 6a baino lehen bere gain hartzeko 
eskatu genion akordioa termino berdinetan 
luzatzeko, indarrean jartzeko edo berritzeko.

Goiko lerretan aipatutako guztia, STEILASeko 
ekintza sindikala eta gure lan-baldintzen defentsa, 
aurrera eramatea ezinezkoak litzateke ikastetxeetan 
STEILASeko ordezkaririk gabe. Langileen eta 
lankideen eskubideen defentsan egiten duten lana 
neurtezina da, beti erne, beti laguntzeko prest, beti 
borrokatzeko prest.

Datorren 2022/2023 ikasturtea hauteskunde-aldi 
kontzentratua izango da, eta gure ordezkari guztiei 
dei egiten diegu langile-klasearen alde egiten 
jarraitzeko, STEILASen hautagaitzak sustatzeko 
eta gure beharrezko ekintza sindikala errazten 
jarraitzeko. Zuen beharra dugu eta STEILASen 
bizkarrezurra zarete! Horrez gain, sektoreko hainbat 
eta hainbat ikastetxeetan dauden afiliatu guztiak 
hauteskunde sindikaletan hautagai gisa aurkeztera 
animatzen ditugu: lan horretan bakarrik ez zarete 
egongo eta! 

STEILAS, LANGILEON AHOTSA!
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Urteak daramatzagu STEILAS sindikatuan Haurreskolak Partzuergoaren 
doakotasuna eskatzen.

Zergatik?

Haurren garapenean eta sozializazioan laguntzeko.

Euskara ikasteko eskubidea bermatzeko.

Haurren familia-eremuetatik eratorritako gabeziak
konpentsatzeko tresna delako.

Guraso guztiek lana eta familia uztartzeko eskubide berdinak izateko.

DOAKOTASUNA BAI, 
KALITATEZKO ZERBITZUA ERE BAI!

20 urte pasatu dira eta azkenean hezkuntza-akordio berriak Haurreskolak Partzuer-
goaren doakotasuna jaso du. Hala ere, zehaztasun asko daude airean oraindik. Ho-
rregatik, Eusko Jaurlaritzari eta EAJri falta zaizkigun datuetan sakontzeko eskatzen 
diegu. Noiz jarriko da indarrean?

Dena den, esan beharra daukagu doakotasuna beharrezkoa dugula Haurreskolak 
Partzuergoan, baina kalitatea eta kantitatea ere ezinbestekoak dira. Zer esan nahi 
dugu horrekin? Ikasturte honetan Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzor-
deak, alde bakarrez, datorren ikasturteari begira aldaketa oso nabarmenak txertatu 
ditu matrikulazioan, ordutegietan, baita ratioetan ere:

Matrikulazioa:
Matrikulazioa maiatzetik apirilera aurreratu dute, Aste Santuko oporrak erdian hartu-
ta. Gainera, apirileko matrikulazioak irailean hasiko diren haurren izen-ematea ahal-
bidetu du soilik. Horrek herri txikietako haur-eskoletan izugarrizko kaltea eragingo 
du. Gainera, enpresak, matrikulazio garaian, ez du inongo publizitaterik egin ez te-
lebistan, ezta irratietan ere; ikusezinak izango ginatekeen hezitzaileek herriz herri eta 
haur-eskolaz haur-eskola egindako esfor tzuagatik izan ez balitz.

Ordutegiak:
Irekiera eta itxiera ordutegietan murriz ketak aplikatuko dituzte, eta horrek familiei 
lana eta zaintzak uztartzeko aukerak murriztuko dizkie.

Ratioak:
Hezitzaile-ratioak ere igo egin nahi dituzte, eta, ondorioz, haur-eskola txiki askotan 
hezitzaile bakarra utziko dute.

Gauzak horrela, zerbitzu publikoari murrizketak aplikatuko zaizkio beste behin ere, 
zerbitzu pribatu basatiari malgutasun guztiak onartzen dizkioten eta diru publikoz 
hornitzen duten bitartean. 
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Obra edo zerbitzu jakin baterako kontratuak:
Kontratu horiek hezkuntza-premia bereziak zituzten haurrekin 
egoteko hezitzaileei egiten zitzaizkien. Lan-erreforma berriarekin, 
kontratu horiek desagertu egin dira. Orain nola erantzungo die 
Haurreskolak Partzuergoak behar horiei?

Lan-metaketak:
Orain arte lan-metaketak urtean gehienez 9 hilabetekoak ziren. 
Orain, ezin daitezke 6 hilabete baino luzeagoak izan, eta 24 hi-
labetean kontratu horien iraupenen baturak ezin du 18 hilabe-
te baino gehiagokoa izan. Lan-erreforma berrian, klausula bat 
dago, non enpresak, alderdi sozialarekin negoziatuz gero, kon-
tratu horien iraupena baldintzatu ahalko duen.

Beraz, STEILAS sindikatuan argi daukagu ikasturte hau bukatu 
baino lehen lan-metaketako kontratuen inguruan enpresarekin 
negoziatu beharra daukagula, eta, beste alde batetik, hezkun-
tza-premia bereziak dituzten haurren beharrak asetzeko dugun 
arazo larriari konponbidea jarri behar diogula, bai hezitzaileen 
kontratazioari dagokionez, baita hezkuntza-premia bereziak ku-
deatzeko protokoloari dagokionez ere. 

IRAILEKO KONTRATAZIOA

2022/23 Ikasturtea eta egonkortze-prozesua

2022ko abenduaren 
31a baino lehen:

Haurreskolak Partzuergoko 
egonkortze-prozesuaren 

deialdia EHAAn argitaratuko 
da, zehaztapen guztiekin.

2023ko udaberrirako:
Egonkortuko diren langileen 
zerrendak argitaratuko dira.

Ekainaren 1a 
baino lehen:

EHAAn egonkortuko 
diren lanpostuen 

kopurua argitaratuko da.

2022/23 ikasturtea 
bukatu baino lehen:

Finkatuko diren langile 
berriek lanpostu bat 
hartuko dute, bertan 
atxikimendua lortuz.

Uztailaren amaieran:
Hezitzaileen 

desplazamenduak 
gauzatuko dira, online, 

iraileko beharrak 
asetzeko asmoz.

2023ko bigarren 
hiruhilekoan 

(gutxi gorabehera):
Gaur egungo 

hezitzaile finkoentzat 
LALa egingo da.

Urtarrilean Madrilgo 
gobernuak onartutako 
lan-erreforma berriak 
eragin handia izango 

du irailetik aurrera 
Haurreskolak Partzuergoan 

orain arte erabilitako 
bi kontratu motetan: 

lan-metaketetako eta obra 
edo zerbitzu jakin baterako 

kontratuetan.
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NAFARROAKO 0-3 PLATAFORMAREN BORROKA

Tamalgarria da 0-3 zikloaren egoera Nafarroan; ho-
rregatik, 0-3 plataformarekin batera bertako langile, 
eragile eta sindikatuok borrokarako bidea ireki ge-
nuen. Eskaerak argiak dira:

Mahai negoziatzailea deitu, gobernu eta 
plataformaren artean negoziazioa aurrera 
eramateko.

Ratioak jaitsi eta baliabide pertsonal nahikoa jarri.

Hezkuntza finantzatzen duen modulua handitu.

Nafarroako Hezkuntza departamentuaren jarrera 
ikusita, greba mugagabea deitu zuten, eta hilabete 
bat pasa ostean gutxi izan dira emandako aldaketak. 
Tarte honetan hainbat mobilizazio, itxialdi, elkarreta-
ratze...burutu dira. Negoziazioa martxan dago, bai-
na etekin gutxirekin.

Gauzak horrela, Haurreskolak Partzuergoko kideok 
gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu Nafarroako 
0-3 plataformako kideei, eta 0-3 zikloa osatzen du-
ten langile guztiei. 

Eutsi goiari!
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PAIren legea apirilaren 28an onetsi zen Nafarroako 
Parlamentuan, PSNren eta Navarra Sumaren botoekin. 
EHBilduk esan zuen ondorioak izanen zituela horrek 
koalizioak gobernuari ematen dion sostenguan, baina 

hurrengo astean gobernuaren alde bozkatu zuen. 
Nafarroako politikan deus ez da aldatu.

Ingelesez egiten da euskararen 
aurkako gerra

Bi arrazoi daude PAI (Ingelesa Irakasteko Programa) 
modukoak ezartzeko, eta biak gertatu dira Nafarroa 
Garaian:

Politika neoliberalek hezkuntzan sortutako desin-
bertsioa disimulatzea: ustez eliteen hezkuntza- eta 
hizkuntza-eredua ezartzen da ikastetxe publikoetan, 
baina elite sozioekonomikoaren baldintzek ez dute 
zerikusirik langileen baldintzekin. DBHra igarotzean, 
barne-segregazioa sortzen da, «gaitasun» edo/eta 
laguntza handiagoa dutenek jarraitzen dute arlo ba-
tzuk ingelesez ikasten.

Bestetik, Aznarren garaian areagotu zen estatuko hiz-
kuntza periferikoen aurkako borroka. Arrakasta han-
diegia zuten murgiltze-ereduek hizkuntza horietan, eta 
erasoari ekin zioten programa hirueledunekin: katalana 
Balearretan eta Valentzian, eta, nola ez, euskara Nafa-
rroa Garaian. Yolanda Barcinak argi eta garbi adierazi 
zuen 13 telebistako elkarrizketa ospetsuan: familiek 
umeak gutxiago matrikulatzen dituzte seme-alabak 
euskarazko ereduan, orain ingelesekoa eskaintzen die-
gulako (A ereduaren jaitsiera eta D eredua izoztua).

UPNk eta PSNk ingeleseko programak bultzatu zi-
tuzten euskarazko irakaskuntza mugatzeko. Hasieran 
British izeneko programarakin ikastetxe batzuetan, 
gero TIL (ustezko hizkuntzen trataera bateratua) eta 
azkenik PAI (ingelesa irakasteko programa). Horren 
ondorioz, D ereduaren hazkundea gelditu, eta A ere-
duaren jaitsiera nabarmena gertatu zen. Gaur egun, 
Nafarroa Garaiko ikasleen % 60k ez du harremanik 
euskararekin eskolan. Ikastetxe pribatu gehienek G 
eredua daukate (euskara ez da ezta ikasgaia ere) eta 
zenbait publikotan A eredurik ez dago. Gainera, A 

eredu horretan ikasle askok uzten du euskara ikas-
gaia, zenbait arrazoirengatik: atzerriko bigarren hiz-
kuntza ikasteko, ordutegia bateraezina delako beste 
ikasgaiekin, edo orientazioaren aholkuarengatik.

Baina, azken kolpea izan da PAIren Legea onestea. 
Lege hori onesteko PSNk Navarra Sumaren laguntza 
izan du, eta oso garbi adierazten du zein den Nafa-
rroko Gobernuaren izaera euskarafobikoa. Euskara 
ez da ofiziala Nafarroa guztian; ingelesa, berez, bai.

Lege horretaz baliatuta, Hezkuntza Departamentuak 
posible izanen du:

Edozein ezpezialitatetan ingeleseko, frantsese-
ko edo alemanierako C1 titulazioaren betekizu-
na eskatzea.

PAI hizkuntza-eredu bilakatuko da. Hori dela eta, 
PAI ikastetxe batean lan egiten duten guztiei eska 
dakieke atzerriko hizkuntzen titulazioa, baita gaz-
telaniaz edo euskaraz irakasten dutenei ere.

Oposizioetako azterketak eginen dira gaztela-
niaz, eta gutxi batzuk euskaraz.

Espezialitate bakoitzeko sei kontratazio 
zerrenda egonen dira. Orain arte, bi izan dira 
(gaztelania eta euskara).

D ereduan, PAI programa gehiago zabaltzeko 
aukera egonen da, euskararen kaltetan.

Atea irekitzen da ikasketak ingelesez egin 
dituzten atzerriko irakasleak kontratatzeko, eta 
zerbitzuaren pribatizazioa eta lan-baldintza 
okerragoak sustatzen dira. 
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LOSU berria, hitzetatik harago zer?

Manuel Castellsek duela jada pare bat urte 
abiatutako bidea Joan Subirats ministro be-
rriak itxiko du. Horretarako, ordea, zenbait 
neurri eta proposamen aldatu behar izan ditu, 
baita beste batzuk lausotu eta malgutu ere, 
batez ere gobernantza arlokoak, ikusita haiek 
sortutako ezinegona Unibertsitateko hainbat 
sektoreren artean.

Zer ekarriko digu lege berri honek? Nola eragin-
go du Unibertsitatearen jardunean eta kudeake-
tan? Zer erantzun emango dizkie Euskal Herriko 
behar eta eskakizunei goi mailako hezkuntza eta 
ikerkuntzari dagokionean?

Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren (LOSU) aurreproiektuaren 
bertsio berri bat eman zuen argitara Espainiako Unibertsitate Ministerioak 
duela hilabete. Eta lerro hauek idatzen ari garela ezagutu dugu 
Ministerioaren beraren azken orduko zuzenketa proposamena Europatik 
agindutako enplegu egonkortze irizpideetara egokitzeko. Badirudi 
oraingoan bai, Espainiako gobernuak aurreproiektua onartu eta laster 
Parlamentura eramateko asmoa duela. Eta bai ala bai, datorren urteko 
udaberrian sartuko duela indarrean, Europako instituzioekin hartuko 
konpromisoari erantzunez.

2007an partzialki eraldatuta, Espainiako uniber-
tsitatea Europako eremuan txertatu eta ezagu-
na dugun Boloniako prozesuan murgiltzeko ba-
lio izan zuen. Honek aldaketa garrantzitsu asko 
ekarri zituen Unibertsitatera, hala nola, lau urte-
ko graduak, masterren gorakada, gobernantza 
eredu berriak, akreditazio agentzien ezarpena, 
akreditazio bidezko irakasle/ikertzaile karrera 
hiperkonpetitiboaren ezarpena eta baita fun-
tzionario ibilbidearen ondoan karrera laborala 
garatzeko posibilitatea. Unibertsitateko irakas-
le funtzionarioen kidegoak bakarra eta Estatu 
mailakoa izaten jarraitzen bazuen ere, Autono-
mia Erkidegoek eta Unibertsitateek aukera izan 
zuten, haren ondoan, irudi laboral propioa ga-
ratzeko. Hala gertatu zen EAEn eta EHUn eta, 
ondorioz, irakasle funtzionarioaren pareko ibil-
bide laboral osoa garatu zen, giltzarria demos-
tratu dena Euskal Herriko Unibertsitateak klabe 
euskaldun eta engaiatuan azken hamabost ur-
tetan izandako ibilbidean, baita 2010etik aurre-
ra bizi izan ditugun krisi eta gabezien inpaktoak 
leuntzea ere irakasle eta ikertzaileen bizitza 
eta lan baldintzetan. Nolanahi ere, irakasleen 
gehiengoak funtzionario izaten jarraitu behar 
izan du eta funtzionario eta katedratikoa izatea 
izan da halaber Errektoregai izateko halabeha-
rrezko baldintza.

Oraingo LOSU lege egitasmo honek, ez du, 
egitura aldetik behintzat, aurreko haren tamai-
nako anbiziorik. Castellesen lehenengo proiek-
tuek agian bai, gobernantza egiturak zentzu 
meritokratiko eta gerentzial batean aldatzea 
nahi zuten, baina segituan egin zuen topo Uni-
bertsitateko estamentu gehienen kontrako ja-
rrera irmoarekin. Subiratsek atzera egin du eta 
sufragioan oinarritutako lehengoko egituren 

Unibertsitateko jarduera araupetzen duen oi-
narrizko legedia Estatu mailakoa da eta Uniber-
tsitateen kudeaketa ekonomikoa Autonomia 
Erkidegoetara transferitua badago ere, beste 
hainbat eginkizun, hala ikasketa planen zehaz-
tapena nola gobernantza egitura eta irakasle 
kidegoaren antolakuntza orokorrak Estatuaren 
eskuduntza dira. Hortik, bada, haren garrantzia.

Orain indarrean dagoen legea, Unibertsitate 
Lege Organikoa (LOU), 2001 urtekoa da eta, 

Unibertsitateko jarduera araupetzen duen 
oinarrizko legedia Estatu mailakoa da 
eta Unibertsitateen kudeaketa ekonomikoa 
Autonomia Erkidegoetara transferitua 
badago ere, beste hainbat eginkizun, 
hala ikasketa planen zehaztapena 
nola gobernantza egitura eta irakasle 
kidegoaren antolakuntza orokorrak 
Estatuaren eskuduntza dira.
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aldeko apustua egin du, bai Sailetako Kon-
tseiluak, Fakultateko Batzarrak zein Klaustroa, 
Gobernu Kontseilua eta Errektorea hautatu eta 
osatzeko moduak ia bere horretan utziz. Hori 
bai, Subiratsek Castellesen apustuari eutsi dio 
Errektoregai izateko aukera emanez ez bakarrik 
katedratikoei baizik eta baita irakasle Titularrei 
ere. Ez da ordea, zoritxarrez, ausartu, maila 
bereko irakasle laboralei ere, agregatuei eta 
osoei, alegia, zabaltzera. Aukera hau oso ga-
rrantzitsua izango litzateke EHUrako, bertako 
irakasle eta ikertzaileek bide laboralaren alde 
egin duten apustua ikusita. Berdin irakasle-
goaren gehiengoa funtzionario izan beharreko 
baldintza bertan behera uztea ere. Gaur egun 
halako neurriei eustea traba da EHUren kudea-
keta autonomiarako eta berezko irakaslego-
-ikertzailegoaren garapenerako.

Gizarte Kontseiluaren egitura ere ia bere horre-
tan mantentzen du, aukera galduz gizartearen 
ordezkaritza zabal eta anitzago baten alde egi-
teko aukera, estamentu politiko eta enpresaria-
len ordez.

Alde handia dago, horregatik, LOSU aurreproiek-
tuaren zioen azalpenetan egiten den diagnosia-
ren eta ondoren garatzen diren lege-xedapenen 
irismenaren artean. Izan ere sarrerako analisia, 
Castellsen hasierako bertsioan bezala oraingoan 
ere, ausarta eta zehatza da gizartea bizitzen ari 
den aldaketen zerrenda egitean, eta Unibertsi-
tateak haiei erantzun eta haiekin garatzeko duen 
erantzukizuna gogoratzean: digitalizazioa, glo-
balizazioa, feminismoaren gorakada eta eragina 
jendarteko harremanetan, trantsizio ekologikoa, 
larrialdi klimatikoa, erronka demografikoa, per-
tsonen mugikortasun areagotua eta kulturen ar-
teko harremanen eta aniztasunaren handitzea. 
Gogora dakartza, halaber, irakaskuntzaren eta 
irakasleen prestakuntza pedagogikoaren garran-
tzia, aukera pedagogiko berrien garatzea tresna 
digitalei esker, etengabeko edo bizi osoko pres-
takuntzaren behar eta aukera gero eta handia-
goak gizartean edota unibertsitatearen ardura 
ikerkuntzaren garapenean eta ezagutzaren sor-
kuntzan, beti ere gizarte behar eta eskakizune-
tara lotuta. Ez du, ezta ere, beldurrik salatzeko 
Unibertsitate publikoak azken hamarkadan bizi 
izan duen finantzaketa eskasia eta horrek ekarri 
duen irakasle eta ikertzaileen prekarizazioa eta 
lanbaldintzen gaiztotzea. Edota azken urteotako 
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Unibertsitate pribatuen ugaritzea ere, askotan 
beharreko kalitate kotrol neurri zehatzik gabe.

Baina LOSU proiektuak ondoren egiten duen 
arau-garapena, sarrera horretako erronketan 
azaldutakoa askozaz mugatuagoa eta lausoa-
goa da gehienetan. Egia da sarrerako narratiba 
horrek legearen zenbait atal zipriztintzen dituela 
eta, hartara, aipatzekoak dira genero berdinta-
suna sustatzeko zehazten diren neurriak bai uni-
bertsitateko bizitzan, derrigorrezko berdintasun 
planen bidez, baita parekidetasun eskakizunean 
ere aginte organoetako ordezkaritzan zein pro-
mozio akademikoko prozesuetan, epaimahai 
eta batzordeetan, ikerkuntza talde eta deialdie-
tan eta erremunerazioan ere. Unibertsitatearen 
nazioartekotzeari ere legearen titulu oso bat 
eskaintzen zaio, garrantzia handia ematen zaie-
larik Unibertsitate arteko nazioarteko aliantza 
eta itunei eta nazioartekotzea azpimarratuz da-
tozen urteetarako lehentasunetako gisa. Berdin, 
ikasleei orain artekoa baino aitortza handiagoa 
eskaintzean: presentzia ziurtatu beharra organu 
kolegiatu guztietan, gutxieneko ordezkaritza or-
ganu nagusietan (klaustroaren % 25, Gobernu 
Kontseiluaren % 10), arreta psikopedagogikoa 
ekaini beharra.

teko, baina ez du haiek hedatzeko beste irizpi-
derik ematen. Antzekoa da, baita ere ikasketak 
online emateari dagokienean ere. Are gehiago, 
zehazgabetasuna izan daiteke baita graduetako 
egituran hainbat aldaketa sakoni atea irekitzeko 
modu sibilinoa ere. Zehazki hiru urteko graduei, 
nazioartekotzeko helburuaren aitzakian, Euro-
pako balizko aliantzetako bazkideekin ikasketen 
egiturak harmonizatu beharrak aginduta eta Eu-
ropan 3+2 eredua (hiru urteko graduak, bi urteko 
masterrak) dezente hedatuta dagoela kontutan 
hartuta. Edota, de facto, Unibertsitate pribatuak 
zabaltzen uzten joateko ere, EAEn gertatu den 
bezala EUNEIZekin, nahiz eta oinarrizko lege 
baldintzak ez bete. Ikusteko dago ere zer gerta-
tzen den Unibertsitateek euren aurrekontuaren 
% 5a ikerkutza programa propioetara dedikatu 
beharreko eskakizunarekin.

Zehazgabetasun berdina erakusten du Admi-
nistrazio eta Zerbitzuetako langileak aipatzen 
dituenean, ezer gutxi esaten baitu haien zeregi-
naren garrantzia aitortu eta zentroen eta zerbi-
tzuen funtzionamendua ziurtatzeko adina kopu-
ruan izan behar direla aipatzeaz aparte.

Irakasle karreraren eraberritzera dedikatutako 
atala da, agian, aldaketa gehien ekarriko duena 
eta lege honen korapilo nagusia Europarekin 
hartutako konpromisoei begira, enplegua egon-
kortu eta aldizkakotasuna murrizteko.  Hasie-
ra batean gaur egungo bataz besteko % 40-tik 
% 20-ra jaitsi nahi zuen Subiratsen lege aurre-
proiektuak  aldi baterako kontratatutako irakas-
leen pisua, baina azken orduko zuzenketa baten 
bidez aldizkakotasuna % 8-raino jaisteko kon-
promisoa hartu du.  Atal batean nagusiki: irakas-
le elkartuena. Kontratu laboral mota hau ezarri 
zen ibilibide profesional esanguratsua egindako 
jarduneko profesionalak kontratatzeko, hain zu-
zen ere, doktore izan beharrik gabe ere, beren 
jarduera eta bikaintasun profesionalari lotutako 
irakaspenak emateko. Kontratu honen izera aldi 
baterakoa (hiru urtekoa, ondoren berriro lehia-
keta publikora atera behar da) eta arduraldi 
partzialekoa da (irakaslearen ardura, teorikoki, 
irakastea baino ez delarik, ez arduraldi osokoen 
kasuan bezala, zeinek irakasteaz gain, ikerketa 
eta kudekaeta lanak ere beren gain hartu behar 
izaten dituzten). Errealitatean, profesionalak 
baino, edozein irakasle kontratatzeko erabilia 
izan da Espainiako Unibertsitate askotan, batez 
ere 2008-eko krisiaren ondorioz erreposizio ta-
sak ikaragarri urritu zirenean. Ondorioz, kontra-
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Baina oso gutxitan sartzen da gero lege aurre-
proiektua neurri konkretuak ezartzera eta, hori 
egiten duenean, zehazgabetasuna handia da. 
Horrela, Unibertsitatearen finantzaketa publikoa 
handitu beharra xedatzen da, bai, agintzen de-
larik hura BPGren % 1era heldu beharko dela, 
baina ez du zehazten ez zenbat urtetan lortu 
beharko den gutxieneko maila hura (gaur egun, 
Estatuan BPGren % 0,7aren ingurukoa da, ba-
taz beste), ezta zer nolako mekanismoak ezarri-
ko diren neurriaren betetzea gauzatu eta kon-
trolatzeko. Berdin gertatzen da bizitza osoko 
prestakuntza garatzeko asmoarekin: osaera eta 
iraupen aldagarriko berezko tituluen eskaintza 
sustatu beharra aipatzen du, dela hobekuntza 
profesionalerako dela gizarte eskariari erantzu-

Irakasle karreraren eraberritzera 
dedikatutako atala da, agian, aldaketa 
gehien ekarriko duena eta lege honen 
korapilo nagusia Europarekin hartutako 
konpromisoei begira, enplegua egonkortu 
eta aldizkakotasuna murrizteko. 
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tu mota honi lotutako prekarietate poltsa ikara-
garria lodituz joan da Unibertsitate gehienetan. 
Izan ere, kontratu haien arduraldi partzialaren 
truke ordaindutako soldatek ez baitute ardural-
di osoarekiko proportzionlatasuna gordetzen, 
irakaskuntza lanak bakarrik aintzat hartuta. Har-
tara multzo honetako soldatak, kopuru garbitan, 
hileko 400€ eta 800€ bitartekoak izan ohi dira. 
EAEn eta EHUn ez da kontratazio mota honen 
halako abusurik gertatu. Aitzitik, bertan garatu-
tako Bitarteko Kontratatu Laboralaren kontra-
tazio modua erabili da, zeina arduraldi osokoa 
zein partzialekoa izan daitekeen, ordezkapenak 
eta bakanteak estaltzeko. Hala eta guztiz ere, 
gurean ere prekarietate poltsa garrantzitsua 
osatu da arduraldi partzialeko irakasle elkartu 
eta bitartekoen eskutik.

LOSU aurreproiektuak atal honen aldizkakota-
sunari baino ez dio erreparatzen eta, hartara, 
proposatzen duena da Irakasle elkartuen kon-
tratuak mugagabe bihurtzea eta horrezaz gain 
egonkortze prozesuak ere abiatzea (beti ere 
beharrezko akreditazioa izateari baldintzatuta) 
azken zazpi urteren barruan bost urtez aldi ba-
terako kontratupean egon diren irakasle elkartu 
eta bitartekoentzat, erreposizio tasari eragingo 
ez diotenak.  Neurri hauek interinititaearen au-
zia konpon badezakete ere, ez dute inondik ere 
amaitzen lanpostu hauen prekarietate ekono-
mikoarekin, de facto iraunaraziz araduraldi par-
tzial eta osoko irakasleen arteko arrakala.

LOSU aurreproiektuak proposatzen dituen 
bestelako eraldaketek ere ez dakarte egungo 
irakasle ibilbidearen egiturazko erreformarik, 
nahiz eta egungo oztopo-lasterketa zetxobait 
leuntzen duen. Hartara aipagarria eta inte-
resgarria da gaur egun sarbideko irudia den 
Irakasle Atxikia izateko ez dela aurrerantzean 
akreditaziorik behar izango, doktore titulua 
izango duen edonori zabalduz irakasle izateko 
aukera. Trukean, Irakasle laguntzailearen irudia 
desagertu egingo da, baina aitortu behar da 
azken irudi honek ez duela inoiz erabilera han-
dirik izan. Bestalde Irakasle atxiki berriek, lehen 
urtean, prestakuntza pedagogikoa ere jaso 
beharko dutela xedatzen da. Atxiki kontratual-
diaren luzapena sei urtera luzatuko da, epemu-
ga horretan titular edo agregatu akreditazioa 
lortu beharko delarik. Aldi baterako kontratuak 
izanik ere, ez dute halako kontsideraziorik al-
dizkako kontratazioaren zenbaketan. Akredita-
zioa lortzeko ezinbestekoa izango da egonaldia 

egina izatea atzerriko Unibertsitateren batean, 
nahiz eta ez den haren iraupena zehazten. Ti-
tular edo agregatu mailatik gorako promozioan 
bakarrik funtzionario bideko katedraren bidea 
zehazten da, nahiz eta aukera ematen zaien 
Unibertistateei haien pareko irudi laborlak era-
tzeko, EHUko irakaslea osoarena bezala. Hauen 
ondoan ordezko irakaslearen irudia sortzen da, 
berria Espainiako egituran, ez, ordea, EAEn eta 
EHUn, baina haren iraupena gehienezko hiru 
urtera mugatuta. Muga hau, dudarik gabe, ara-
zo iturri bihur daiteke etorkizunean, esaterako 
iraupen luzeko kargu eta gainontzekoen ordez-
kapenen kasuetan.

LOSU aurreproiektuak iraskale karrera 
sinplifikatu eta aldizkakotasuna 
murrizteko irtenbide partzialaz eta genero 
berdintasuna bermatzeko narratibaz 
aparte benetazko neurri gutxi dakartza 
Unibertsitate publikoa sendotu eta 
gizarteratzeko. Estatu mailako eskema 
funtzionariala eta estamentala berresten 
du eta irakasle gisa egonkortzeko bideak 
oztopo-lasterketa izaten jarraitzen du, 
irakasleen arteko lehia sustatuz 
lankidetza baino.

Laburbilduz, LOSU aurreproiektuak iraskale ka-
rrera sinplifikatu eta aldizkakotasuna murrizteko 
irtenbide partzialaz eta genero berdintasuna 
bermatzeko narratibaz aparte benetazko neurri 
gutxi dakartza Unibertsitate publikoa sendotu 
eta gizarteratzeko. Estatu mailako eskema fun-
tzionariala eta estamentala berresten du eta ira-
kasle gisa egonkortzeko bideak oztopo-laster-
keta izaten jarraitzen du, irakasleen arteko lehia 
sustatuz lankidetza baino. Etorkizuneko Uni-
bertsitatearen gainean egiten duen diskurtsoa 
interesgarria da baina haren gauzaketa Uni-
bertsitate eta Autonomia Erkidego bakoitzean 
jokatuko da, tokian tokiko indar harremanen 
arabera. Eta haiek gaur egun, gurean behintzat, 
ez dira Unibertsitate Publikoaren aldekoak. Adi, 
beraz, 2023-2026 aldirako Unibertsitate Planari. 
Hor bai marraztuko baitira letra larriz Euskadiko 
Unibertsitate Publikoaren etorkizuneko nondik 
norakoak. 
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Tamalez, egun hauetan, Ukrainako gatazkak ge-
nero-rol ezin tradizionalagoak finkatu dituela 
egiaztatzen ari gara: gizonak gerrara joaten dira, 
eta emakumeak, zaintza lanetara.

Argi dago gerren esparruan sortzen den milita-
rismoa patriarkatu gordinaren adierazpen hutsa 
dela, patriarkatu «armatua» are bortitzagoa da, 
eta forma krudelagoak ere hartzen ditu. Emaku-
meon gorputza gerrako harrapakina edo konkis-
tatzeko eremua izan da eta izaten ari da.

Patriarkatuaren bertsio tradizionalak botere legiti-
moa gizartearen militar-estatusera bideratzen du, 
eta gerra-heroia (hau da, gizon militarra) boterea-
ren berezko titularra bihurtzen.

Guda logika bera patriarkatuak maskulinitateari 
arazoak konpontzeko emandako gaitasuna da, 
hein batean. Gainera, kultura militarista kultura 
patriarkalaren oinarria ere bada, lagun-etsai logi-

FEMINISMOA ANTIMILITARISTA ERE BADA

ka, gatazkei emandako erantzun bortitza eta an-
tolaketa bertikal/autoritarioa gizartearen kontrol 
patriarkala sustatzen eta justifikatzen duten ezau-
garri militarrak direlako. 

Horregatik guztiagatik, maiatzaren 24an, 
Bakearen eta Armagabetzearen aldeko 

Emakumeen Nazioarteko Egunean, 
feministak kaleetan izan gara berriro ere, 

gizartearen militarizazioaren eta gerra 
guztien aurka borrokatzeko.

Gora borroka feminista antimilitarista!

Feminismoaren kontsigna batek dioenez, «ez suntsituko gaituen gerrarik, 
ez zapalduko gaituen bakerik». Jakin badakigu emakumeok bake garaian 
ere indarkeria ugari jasaten dugula, forma sotilenetik krudelenera, 
patriarkatuaren egiturazko indarkeriagatik.
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Azken urteetan legegintzan aurrerapausoak eman direla dudarik ez dagoen arren, az-
kenaldian LGTBIQ+ komunitatearen barruan kezka areagotu da. Europa mailan ultraes-
kuina gora doala errealitate bat da, eta, horrekin batera lgtbiq+fobia ere bai. Jendar-
teak aurrerapausoak eman dituen arren, azkenaldian erasoek gora egin dute. Egoera 
konkretu honetan, ezinbestekoa da LGTBIQ+ pertsonen ongizateaz arduratuko diren 
politika publikoak ezartzea, bizi-kalitatea hobetzeko eta lgtbiq+fobiari aurre egiteko.

Jendarteak aurrerapausoak eman baldin baditu, azken hamarkadetan LGTBIQ+ tal-
deek egindako lanagatik izan da, eta ukaezina da jendarteratze horretan hezkuntzak 
izan duen eragina.

LGTBIQ+ fobiari heziketa egoki batekin aurre egiten zaiola entzun izan dugu beti, as-
kotan aniztasunaren lanketa eskolen esku utzita, eta ikastetxeetan irakasle askoren la-
nari esker gai horrek hausnarketarako tartea izan du. Legeak zeharka lantzeko gaia dela 
esaten du, baina benetan lanketa on bat egin nahi baldin bada, baliabideak behar dira, 
prestakuntza behar da, eta, nola ez, baliabide pertsonalak ere ezinbestekoak dira.

Ikasleentzako erreferenteak garenez, irakasleak armairutik ateratzeak kontua ikusgai 
egitea dakar, baina, horretarako, irakasleok lan-esparruan seguru sentitu behar dugu, 
eta ikastetxeen babesa bermatu behar dugu.

Nola egin ahalko dugu LGTBIQ+fobiaren lanketa bat, gure lan-esparruan irakasleak aske 
sentitzen ez baldin bagara? Irakasleok edozein eskolatan lan egiteko aukera daukagu?

Gaur egun, familien aukeratzeko eskubidearen inguruan hainbeste hitz egiten den 
honetan, argi dago familia guztiek ez dutela aukeratzeko eskubiderik, ikasle guztien 
aukera-berdintasuna ezin dela bermatu, eta irakasle guztiek ezin dutela klaustro guz-
tietan egon.

1969. urtean Stonewallen borrokan egon zirenen ondorengoak gara. Hau da, gaur 
egungo transak, razializatuak, maritxuak, bollerak, marimutilak eta abar diru publikoa-
rekin hornitutako ikastetxe guztietan egon ahal izan arte, ez da aukera-berdintasunik 
egongo, ez irakasleontzat, ezta ikasleentzat ere. Hori ere LGTBIQ+fobia da.

EAEn hezkuntza-lege berri baten atarian gaude, eta hezkuntza-lege berri horren ara-
bera, ikastetxe pribatuak diru publikoz hornituko dira; Opuseko NCLICK, kutsu erlijio-
soa dutenak eta abar.

Gauzak horrela, ezingo genuke inolaz ere imajinatu Stonewallen borrokatu ziren haiek, 
poliziari aurre egin zietenak, eta iraultza piztu zutenak, ikastetxe horietara beren curri-
culuma bidaltzen.

Beraz, hurrengo ekainaren 28an, ez dugu ikusi nahi politikarien argazki iruzurtirik. Zu-
zen-zuzenean erasotzen digun hezkuntza-lege berriaren berridazketa bat nahi dugu, 
Euskal Eskola Publikoa indartuko duena, hori baita familia, ikasle eta irakasleon auke-
ra-berdintasuna bermatzen duen bide bakarra. 

Hezkuntza legean
LGTBIQ+fobiarik EZ!
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4 ZZEE modalitate posible daude, 
osasun- arrazoi larriengatik eskatu 
daitezkeenak:

1 Zerbitzu-eginkizunetan lanpostu 
bat baimentzea: zurea ez den 

ikastetxe batean, edo zurean bertan 
beste lanpostu batean.

2 Aldi baterako eskola-orduen 
1/3ko murrizketa baimentzea, 

ohiko irakaskuntza-lanean aritzea 
zailtzen duten egoeretan.

3 Osasun-arrazoi larriengatik edo, 
salbuespen gisa, behar adina 

egiaztatutako beste arrazoi batzuengatik, 
zuzenean eskolak ez emateko zerbitzu-
eginkizunak baimentzea.

4 Senideen gaixotasun larriarengatik 
zerbitzu-eginkizunak baimentzea 

(hau da, zurea ez den ikastetxe batean 
lanean aritzea)

Murrizketak osasun-arazoak medio zerbitzu-eginkizunen 
eta jarduna ⅓ murrizteko eskaeretan

Azpiko taulan, 2022/2023rako eskatu diren ZZEE kopu-
rua, onartuak eta ez onartuak bereizita ikus daiteke:

Bizkaia Gipuzkoa Araba EAE

Onartuak 94 50 21 165

Ez onartuak 172 90 25 287

Guztira 266 140 46 452

Eskaeren % 63 ez dituzte onartu. Ez onartzeko arrazoi 
posibleak 4 dira, eta azpiko taulak biltzen ditu:

Bizkaia Gipuzkoa Araba EAE

LALetan ez du 
parte hartu

7 3 1 11

Kontrako txosten 
medikoa izan du

143 81 19 243

Gaixotasun 
kronikoa du

12 4 5 21

Bestelakoak 10 2 0 12

Ez onartuak 172 90 25 287

Deialdiak 3 ikasturtez jarraian zerbitzu-eginkizun bat es-
katu dutenei (gaixotasun kronikodunei alegia) galarazi 
egin diete ZZEE berriz eskatzea, aitzakia gisa erabilita 
haien xedea dela «aldi baterako erantzuna ematea osa-
sun-arazo bat iragankorra izan daitekeela uste denean 
eta langilea gehienez hiru urteko epean sendatzeko au-
kera dagoenean».

Nola da posible administrazioak bere langileei egokiro 
lan egiteko aukera ukatzea? Eta, are larriagoa; langile 
horiek Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuarekin harrema-
netan jartzea eta beren egoera adierazi ondoren «har 
ezazu baja» entzun beharra izan dute.

Ez, ez dute baja bat hartu nahi, lan egin nahi dute, ad-
ministrazioaren eta Laneko Arriskuen Preben tzioari bu-
ruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen babesarekin!

Gaixotasun kroniko batek ez du zertan 3 urtetan hobera 
joan, baina horrek ez du inplizituki esan nahi okerrera 
egingo duela. Ez dugu ulertzen administrazioak zergatik 
ez duen zaindu nahi lanean jarraitu nahi duen bere lan-
gileria, horiei ZZEE emateak suposatzen duen diru-in-
bertsioa ordaintzeko adinako aurrekontua baitu. 

Murrizketa gehiagorik ez!

Urtero legez, EAEko 
irakasleek, deialdi bidez, 
haien edo senitartekoen 
osasun-arazoei irteera 

emateko ikasturte bateko 
iraupena duen zerbitzu 
eginkizun (ZZEE) bat 

eskatzeko aukera dute.
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Mila aldiz esan dugun arren, oroitarazi egin nahi 
dugu Zubietako krimenaren mamia:

«Hondakinak erraustea krimena da, gure osasunari 
eta gure ondorengoenari egindako krimena, inguru-
mena kutsatzen duen krimena, jadanik zoratuta dau-
kagun klimaren kontrako krimena, urte askotarako 
alferrik zorpetzen gaituen krimena».

«Astakeria da hondakinak erraustea, badagoenean 
erraustea baino alternatiba hobe, garbiago eta 
merkeagorik».

Lagunok... hemen ondoan dago martxan Zubietako 
Zulo Beltz Handia, Gipuzkoako herritarrei inposatuta-
ko munstro hau. Tamalez, hemen egunero gertatzen 
da aurretik mila aldiz iragarri genuen desastrea. Eta 
hori gutxi balitz bezala, bai erraustegiaren kudeatzai-
leek bai herritarron ordezkari moduan jokatu beharko 
luketen agintariek, Gipuzkoako Foru Aldundiak be-
zalaxe Eusko Jaurlaritzak, ezkutatu egiten dizkigute 
desastre honen arrastoak.

Ez digute esaten egia. Zer ez digute esaten 
Zubietako erraustegiaz?

Ez digute esaten zenbat CO2 botatzen duen airera, 
klima zorarazten ari den CO2 horretatik zenbat.

Ez digute esaten ez zenbat zabor kutsatu ateratzen den 
Zubietako labeetatik, ez zer egiten duten horiekin. Ber-
din-berdin, ez digute kontatzen tximinietako filtroetan 
geratzen diren hauts toxikoekin zer egiten duten.

Hainbat zifra potolo aipatzen dituzte gure agintariek, 
baina ezkutuan uzten dute iaz bertan, 2021ean, 90.000 
tona hondakin birziklagarri erre zituztela hemengo la-
beetan, horien artean 60.000 tona organiko, gure lu-
rrak behar duen konpost bikaina egiteko balio zutenak. 
Bai, hemengo labeetan erretzen denaren % 65 bene-
tan birziklagarria da: ez da lotsatzeko modukoa? Ez al 
da aztertzeko eta aldaketa bidean jartzeko modukoa?

Hondakin organikoarekin hemen egiten ari diren as-
takeria aipatu beharrekoa da. Mundu guztia kezka-
tuta dagoenean janarien urritze eta garestitzearekin 
nekazaritza-ongarri kimikoen urritze eta garestitzeak 
harrapatuta dagoelako, mundu guztia kezkatuta da-
goenean gure lurrek gero eta materia organiko gu-
txiago daukatelako... Gipuzkoako agintariek hondaki-
nen lobbyarekin batera alferrik galtzen uzten dituzte 
primerako konposta egiteko balio duten gure honda-
kin organikoak.

Gero PSEko eta PNVko agintari horiek eta hondakinen 
industriak batere lotsarik gabe betetzen dute ahoa 
trantsizio, ekologia eta edozerekin. Diru asko xahutzen 
dute Zubietan eraikitako azpiegitura erraldoiak zuri-
tzeko –eta berdetzeko– komunikazio, publizitate eta 
propagandatan. Hitzetik hortzera darabilte «ekonomia 
zirkularra», ahoa betean aipatzen dute klimaren zora-
tzeari eta energia krisiari aurre egin beharra.

Baina herritarrei ezkutatu egin nahi diete errealita-
tean sustatzen duten hondakin-eredua xahutzailea 
dela, energia, diru publikoa eta herritarren osasuna 
alferrik galtzen dituena. Agintariok... «ekonomia zir-
kularra» diozue? Zuen ereduan benetan zirkularra 
dena da… diru publikoak poltsiko pribatuetara era-
mateko ibilbidea.

Hemendik, Zubietatik... dei egiten diegu Gipuzkoako 
agintari nagusiei eta erraustegiaren kudeatzaileei:

•  Gelditu ezazue Erraustegi kriminal hau!

•  Zabaldu itzazue Gipuzkoa osora 
hondakinak ondo kudeatzeko 
sistemak!

Errespetatu itzazue gaurko eta 
biharko herritarren osasun- eta 
ongizate-eskubideak. 

EZ, EZ, EZ...
ERRAUSKETARIK EZ!

Ez, ez, ez... errausketarik ez! 
Ez Zubietan eta ez inon!
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Nafarroako torturatuen sarea
Nafarroako Torturatuen Sarea aurkeztu zen publikoki aurtengo neguan, 
Nafarroako lurralde osoan zehar dauden torturatuak eta haien testigantzak 
biltzen aritu den taldea. Helburu argi batekin ari da kolektiboa lanean, tortu-
ren inguruko ikerketa ofizial, zientifiko eta independente bat abiatu dadila. 
1961. urtetik aurrera estatuko indarren partetik jasan diren torturak dituzte 
hizpide, eta ikerketa hori garrantzizkotzat jotzen dute, honako helmuga bai-
tute: tortura kasuak aitortzea eta erreparatzea, eta ez errepikatzeko bermea.

Estatu honetan torturak egon dira, eta horren aitortza soziala eskatzen 
dute, ez dute bide punitiboaren aldeko apusturik egiten, jendarteak 
bere memoria ahots guztiekin idaztea dute helburu, hori baita elkarbizi-
tza osasuntsuan aurrera egiteko ezinbesteko gakoa.

Urrats gehiago egin daitezela eskatzeko manifestazio batera deitu du: 
ekainaren 25ean eginen dute, Torturaren Biktimen Aldeko Nazioarte-
ko Egunaren bezperan. Iruñeko Baluartetik abiatuko da mobilizazioa, 
18:30ean. 

Maiatzaren lehen asteburuan mobilizazioak deitu 
zituen BDZk (Boikota, Desinbertsioak, zigorra), alde 
batetik, Palestinar herriari elkartasuna adierazte-
ko eta, bestetik, Hapoel Holon Israelgo saskibaloi-
-taldea gaitzesteko, Bilbon sionismoa ez dugulako 
onartzen. Mobilizazioak baketsuak izan ziren.

Arratsaldean, Hapoel Holonen jarraitzaileek eraso 
sionistak egin zituzten Bilboko Alde Zaharrean. Juan 
Mari Aburto Bilboko alkateak esan zuenez, txapel-
keta Bilbon egiteko baimena emateak hiria berriz 
ekitaldi handien zirkuitura eraman du. Nabarmendu 
zuen saskibaloiko txapeldunen Ligako lauko finalak 
«gure hotelak bete zituela».

Maiatzaren 15ean, Palestinako NAKBA eguna, «hon-
damendi-eguna» oroitzeko kalera atera ginen Eus-
kal Herriko hiriburuetan. Garbiketa etnikoaren bidez 
duela 74 urte armatutako mugimendu sionistak Is-
raelgo estatua sortu zuen. 750 000 palestinar beren 
herri eta lurraldeetatik indarrez eta izu-taktiken bi-
dez kanporatu zituztela gogoratu genuen.

Israeldar armadak tiroz hil zuen Shireen abu Akleh 
kazetari palestinarraren hilketa salatu genuen, eta 
omenaldia egin genion. 

Aski da! Gora Palestina!

Palestina
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 asteak elikadura-burujabetza sustatzeko 
hainbat jarduera eskaini zituen maiatzean

ElikaBilbo hainbat eragileren arteko elkarlanaren eta saretze-lanaren ondorioz sortu zen hiri 
mailako ekimena da. Ekimena REAS, IPES, BIZILUR, EKOLOGISTAK MARTXAN eta LABOREK 
antolatu zuten arren, asko izan ziren atxikimenduak, baita elkarlanera batu ziren eragileak eta 
sindikatuak ere.

Ekimen kolektibo horren sustatzaileok Bilboko elikadura-sistemarekin kezkatuta gaude. Azken 
bi urteetan bizi izandako pandemiak eta gaur egungo Ukrainako gatazka-testuinguruak agerian 
utzi dute gure elikadura-eredua, jasangaitza eta menpekoa izateaz gain, gure osasunarentzat 
eta planetarentzat kaltegarria dela.

Menpekoa, kontsumitzen dugunaren % 3 besterik ez datorrelako gertutik, eta urruneko gerta-
kizunek elikagai gabe utzi ahal gaituztelako (Ukraina). Jasangaitza, ingurumenaren ikuspuntutik, 
agrotoxikoz eta pestizidaz beteriko elikagai industrialek gure dieta betetzen dutelako. Giza-es-
kubideen aldetik, gure janari merkearen ereduak baserritarren, herrien eta langileen bizitzaren 
prekarizazioan eta giza-eskubideen urraketan oinarrituta dagoelako.

Horren aurrean, elikadura-burujabetza eta agroekologia dugu aukera gisa, gainera, agroekolo-
gian oinarritutako ereduak balio feministak eta bizitza erdigunean jartzen ditu. 
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Maiatzean, kalean bizi ziren bi pertsonen 
heriotzaren berri izan genuen Bilbon

Empezamos el año con la noticia del fallecimiento 
de una mujer y la historia se volvió a repetir. A esta 
noticia le siguió la decisión del ayuntamiento de 
cerrar las canchas de Atxuri, lugar de pernoctar 
que diferentes personas en esta situación habían 
elegido, a falta de una alternativa mejor.

Bien bitartean, Bilboko Udalak polizia bidaltzen 
du sistematikoki kalean lo egiten duten pertso-
nak botatzera, ikusgaitzagoak diren zonaldeetan 
lo egiteko adieraziz, Artxandan edota Miraflore-
seko zubian, besteak beste. Garbi dago zer den 
arazoarekin egin nahi dutena, ikusiezin bilakatu.

No es casualidad que una persona decida dormir 
dentro de un contenedor si la policía diariamen-
te invita a estas personas a esconderse en sitios 
menos visibles para la sociedad. Y así, estamos 
lamentando hoy la muerte de este compañero. 

Jendeak kalean lo egin ez dezan, konponbidea 
inoiz ez da izango burdinazko hesiak jartzea, etxe-
bizitzarako aukerak ematea baizik. Aski da, etxe-
gabeko pertsonak ez dira kriminalak.

¡Basta de criminalizar a las personas sin hogar!

Horregatik guztiagatik, elkarretaratzea egin ge-
nuen, arduradun politikoei exijitzeko neurriak har 
ditzatela dagokien erantzukizuna beren gain har-
tuz, eta behingoz arazo honi irtenbide justu bat 
eman diezaiotela. 
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Etxebizitza eskubidea 
bermatu!

¡Políticas que garanticen el derecho 
real a una vivienda digna ahora!

Bilbo harrera-herria izate 
nahi dugu!
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