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Editoriala

Euskal Autonomia Erkidegoa erronka baten aurrean dago, hezkuntza-
komunitate osoarentzat egituratzen ari den lege aurreproiektu baten proposamenean 
murgilduta. Egungo jendartean ditugun hainbat erronkari eustea izan beharko luke 
lege honek helburu, baina STEILASetik argi dugu kontrako norabidean doazela 
oraingoz ematen ari diren pausuak.

Zertarako lege berri bat? Nolako jendartea eraiki nahi dugu, zertan lagunduko dio 
dagoeneko hainbeste gabezia dituen hezkuntza-sistema dual eta segregatzaile 
honi?

Eta batez ere, nolakoa izan behar du eta zer helburu izan behar ditu etorkizuneko 
eskolak?

Ezin da “Euskal hezkuntza-zerbitzuaren” kontzeptua onartu, ez behintzat eskubideei 
dagokienez publikoa eta pribatua parekatzen badira, baina ez betebeharrei 
dagokienez. Esaterako, ezin dira kuota segregatzaileak onartu; zergatik sinistu 
oraingoan horrela izango ez denik, 80ko hamarkadatik legez kontrakoa den 
zerbaiten aurrean ezer egin ez bada? Fede kontua izango da, agian. Aspaldian utzi 
genion Hezkuntza Sailen asmoetan sinesteari; izan ere, hartzen ari diren erabakiek 
erakusten dutenez, ez dira beharrezko arauak errespetatzen ari. Baieztapen hauek 
egiterakoan, paperez haratago doazen ekintzetan oinarritzen gara dioguna esateko.

Gizarte-kohesioa, berdintasuna eta garapen ekonomiko harmonikoa bilatzen dituen 
herri batentzat, hezkuntza da apustu estrategiko garrantzitsuena jendarte aurreratu 
baten berezko balio demokratikoen esparruan. Hezkuntza Lege berri bat egin nahi 
badugu, egun daukaguna hobetzeko izan dadila!

Horregatik esaten diogu EZETZ aurkeztu duten lege-proposamenari. Legebiltzarreko 
alderdi gehienek ontzat eman duten arren, patronalen neurrira egindakoa dela 
deritzogu. Euskal Eskola Publikoan sinisten dugu, jakina; horregatik, jakin Euskal 
Eskola Publiko bakarraren alde borrokatzen jarraituko dugula, ezin delako beste 
modu batean izan. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
proposatzen duen Hezkuntzaren
Lege-aurreproiektuari EZ!
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Ikasturte hasiera
eta ordezkapenen
kudeaketa kaxkarra

Sonia, irakaslea:
Barakaldoko Lanbide Heziketako zentro ba-
tean lan egiten zuen. Bi kide zeuden bere 
departamentuan: bera eta karrerako funtzio-
nario bat. Hainbat zerrendatan dago, baina 
motibatzen zuelako aukeratu zuen lanpostu 
hori. Ona da espezialitate horretan. Mar-
txoan jakin zuen Sailak plazak esleitzeko 
prozesua aldatuko zuela, eta berak bazekien 
bere departamentura pertsona bat joango 
zela praktikak egitera, 2020ko oposizioak 
gainditu zituelako. Laburbilduz, 10.000 puntu 
izanda ere, lehentasun eskubiderik gabe ge-
ratu zen. Hezkuntzako Ordezkaritzak ez zien 
bere galderei erantzun. Ezin izan zuen bun-
kerrean sartu, ezta telefonoz hitz egin ere.

Jaione, hezitzailea:
Gasteizko eskola batean lan egiten du. 36 
puntu ditu eta abendura arteko IRALE baten 
ordezkapena hartu du Ordezkagunean. 
Irailaren 12an, sare sozialen bidez, jakin du 33 
puntu dituen langile bati esleitu zaiola hutsik 
dagoen lanpostu bat, eta be rak ez du inolako 
SMSrik jaso. Lanpostu hori banatzerakoan 
ez da zerrendetako hurrenkera errespetatu 
eta Jaionek lanpostu hori hartzeko duen 
eskubidea urratu da.

Arrate, irakaslea:
Murgian lan egiten zuen. Institutu horretan 
DBH eta Lanbide Heziketa ematen ziren. 
Hurrengo ikasturterako, 2022/2023rako, ikas-
tetxea bikoiztu egingo zela erabaki zen eta 
bi zentro izatera pasako zen. Lanpostua lehe-
nesteko eskubidea galdu zuen zentro hori 
sortu berria zelako. Hezkuntzako Ordezkari-
tzara deitu zuen. Ez dute telefonoa hartzen, 
ez diete mezuei erantzuten, ez dute aurrez 
aurreko arretarik ematen.

Maite, hezitzailea:
Ostirala da eta Maite oso pozik dago bere 
lehenengo ordezkapena lortu duelako Du-
lantziko eskolan; norberaren eginkizunetara-
ko 2 egunetako baimen baten ordezkapena. 
Dagozkion ardurak ondo bete nahian, ostira-
lean bertan, eskolara deitu du ordutegiaren 
inguruan galdetzeko, eta, hara!, zer nolako 
sorpresa hartu duen, titularrari norberaren 
eginkizunetarako 2 egun horien eskaera 
ukatu diotela jakin duenean. Beraz, Ordez-
kagunean eskaini eta esleitua izan bada ere, 
ordezkapen hori ez da existitzen. Ez zegoen 
ordezkatzeko beharrik, eta Maitek bi lanegun 
galdu ditu.

Itziar, irakaslea:
Ikasturte osoa eman du Angiozarren, Ber-
garan, lanaldiaren heren batekin. Nola jakin 
gabe, abuztuko nomina ikasturte osokoa 
baino txikiagoa izan da. Izan ere, Hezkuntza 
Sailetik zirkular bat argitaratu zuten abuz-
tuaren 8an udako nomina ordaintzeko iriz-
pideak aldatzen ari zirela esanez. Inori gal-
detu gabe. Edo STEILASekin, behintzat, 
hitz egin gabe. Itziarrek ordezkaritzara deitu 
zuen, mezuak idatzi zituen, nominen arloa-
rekin hitz egitea lortu zuen... modu txarrean 
artatu zuten, ezer ez konpontzeko, gainera. 
Den-dena telefonoz, noski. Aurrez aurre ez 
dute inor ere artatzen.

ORDEZKAGUNEA
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Ane, hezitzailea:
Donostiako eskola batean lan egiten du. 
SMS bidez, berak baino puntu gutxiago di-
tuen norbaiti Eltziegon lanpostu bat esleitu 
diotela jakin du. Momentuz ez du mezurik 
jaso eta Ordezkaritzara deitu du. Erantzu-
naren zain egun batzuk igaro ditu, lo egin 
gabe eta oso urduri. Azkenean onartu egin 
diote lanpostua berari zegokiola eta Eltzie-
goko eskolan hasi da lanean, baina Gasteiz-
ko eskolan zuen ordezkapena bete gabe 
dago. Lanpostu huts hori banatzerakoan 
ez da zerrendetako hurrenkera errespetatu, 
eta azkenean arazoa konpondu badute ere, 
erdizka konpondu dute; Gasteizen libre utzi 
duen ordezkapena ez da bete.

Lander, irakaslea:
Amurrioko Zabaleko zentroan lan egin du 
ikasturte osoan. Lanaldi-murrizketa eskatu 
zuen semea zaintzeko. Etxeko egoera alda-
tu egin zen, eta jardunaldi osora itzuli behar 
zuen. Telefonoz deitu zuen, aurrez aurreko 
hitzordua eskatu zuen, eta ezin izan zuen 
inorekin hitz egin. Postaz esan zioten ez ze-
goela murrizketa mozteko aukerarik. Gora 
jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, eta abuz-
tuan baietz erantzun zioten, uztailaren 1etik 
aurrera murrizketa eteteko eskubidea zuela.

Miren, hezitzailea:
Ikastetxe batean lanpostu bat esleitu diote. 
Hurrengo egunean, zentro berrira heltzean, 
berak hartutako lanpostuaz jabetzeko pro-
zesua jadanik beste pertsona batek egin 
duela esan diote. Plaza bera bi pertsonari 
esleitu diete.

Amaia, irakaslea:
Ez zuen hainbesteko zorterik izan. Landerren 
lankidea da Zabaleko eskolan. Bazekien la-
naldiaren murrizketa abuztuaren 31n baino 
ezin zela moztu; beraz, behar bazuen ere, ez 
zuen eskatu ere egin. Emaitza, murrizketare-
kin geratuko da eta kito. Horrela, kasuz kasu 
dirutza aurrezten du Sailak.

Nere, hezitzailea:
Ilusioz beterik dago eta ikasturte berri ho-
netan lanerako aukerak izango dituela uste 
du. Ordezkagunean parte hartu, eta Bilboko 
eskola batean lanaldi osoko lanpostu bat es-
leitu diote. Eskolara iristean, zur eta lur ge-
ratu da, lanpostu hori existitzen ez dela esan 
diotenean. Lanpostu huts hori ez zen exis-
titzen eta, gainera, horiek SMS bidez soilik 
eskaini behar dira (ez telefonoz, ezta Ordez-
kagunea bidez ere).

Nagore, irakaslea:
Puntu gutxi ditu. Aurreko ikasturtean 
ordezkapen laburrak egiten aritu zen.

Ekaineko esleipenean ez zioten ezer eman. 
Baina abuztuaren 31n zerbait lortzeko ilusio 
handia zuen. Hala ere, egun horretan ikas-
turte osoko plaza asko atera gabe geratu zi-
ren; lanpostu hutsak izan behar zuten horiek 
guztiek, eta hurrengo esleipenean lehenta-
sun-eskubidea izateko aukera emango zu-
ten. Argitaratu ez zirenez, ordea, lanpostuak 
hutsik geratu ziren. Eta berdin dio STEILAS 
kexatzen saiatzea. Ez dute telefonoa har-
tzen, ez dute erantzuten.

Irailaren 5ean Ordezkagunean aukera onen 
bat harrapatzeko itxaropena zuen. Tentsio 
handiko asteburua igaro zuen. Ez zuen ondo 
lo egin. Asko zuen jokoan: bere bizi-proiek-
tuaren egonkortasuna. Oraingoan, aplika-
zioak ez zuen funtzionatu. Prozesua 7ra atze-
ratu zen. Ordezkaritzak ez zuen erantzun. 
Saila akats teknikoa zela esatera mugatu 
zen, antza, zerbitzarian pertsona gehiegi aldi 
berean sartzearen ondoriozko errorea. Ezin 
zen aurreikusi, ala? Barkamena eskatu dute 
eta kito. Irakasle batek horrelako akats bat 
egingo balu, espedientea irekiko liokete.

Irailaren 7ra arte ezin urduriago jarraitu 
zuen, bizitzen uzten ez zioten nerbioekin. 
Aplikazioa berriro erori zen. Mezu labur ba-
ten bidez, prozesua arratsaldeko 8ak arte 
luzatuko zela adierazi zuten. Jende guztia 
lasai egon zedila. Ordezkaritzak ez zuen 
telefonoa hartzen, ez zuen aurrez aurreko 
arretarik ematen. Nagore bihotzekoak jo-
tzeko zorian zegoen.
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Jone, hezitzailea:
Ama bakarra da eta oso pozik dago ikasturte 
hasierako esleipenean lanpostua hartu ahal 
izan duelako, horrela umearen zaintzarako 
murrizketa ziurta dezakeelako. Eskolan ordu-
tegi trinkoan aritzeak umea zaintzeko aukera
bermatuko du, baina ohiko ordutegiarekin 
ezin izango da ondo moldatu. Murrizketa-
ren eskaera behar adinako aurrerapenarekin 
egin du, baina eguna iritsi denean, ez dauka 
Ordezkaritzaren inolako berririk. Langileak 
eskaera bat egin du, ez du inongo feed-
back-ik jaso, ez daki onartu zaion edo ez, or-
dezkatua izango den ala ez... horrek guztiak 
ondorio nabarmenak ditu langilearengan 
eta bere ingurukoengan.

Maialen, hezitzailea:
Uztailean, behar adinako aurrerapenarekin, 
irailean gurasotasun baimena martxan jar-
tzeko eskaera egin zuen. Gurasotasun bai-
menean egoteagatik jabetza egitetik sal-
buetsita egon arren, borondate onez, iraila-
ren 1ean ikastetxera bertaratu zen lankideak 
ezagutzera. Ordezkorik ez zegoen, Ordez-
kaguneko esleipenak irailaren 5ean hasiko 
zirelako. Ordezkaguneko esleipena irailaren 
8ra arte atzeratu zen eta, beraz, baita bere 
ordezkapena ere. Hala eta guztiz ere, ordez-
kapen hau ez zen irailaren 15a arte eskaini 
Ordezkagunean. Ordezkapena oso berandu 
eskaini zen. Ikasleak 15 egunez egon ziren 
hezitzaile gabe. Nola da posible, uztailetik 
jakinarazitako baimen bat irailaren 15a arte 
eskaini gabe egotea?

Gaizki-pentsaturen batek sinets lezake Saila nahita ari dela gauzak gaizki egiten,  
eskola publikoari ospea kentzeko.

Eta hori guztia ikasturte hasiera besterik ez da izan. Beldurra ematen du 
zer etor daitekeen imajinatzeak.

Horrelakoengatik, eta askoz gehiagorengatik, behar bezalako arreta (telefono bidezkoa, 
zein aurrez aurrekoa) eta ordezkapenen kudeaketa egokia eskatzen ditugu.

Konponbidea erraza da; langile kopurua lan-kargara egokitu besterik ez dute egin behar. 
Utzi adarra jotzeari. 

Karmele, hezitzailea:
4,5 puntu ditu eta, ordezkapen bat egiten 
ari zela, lanaldi murriztuko lanpostu bat es-
kuratzeko mezua iritsi zitzaion SMS bidez. 
Interesatuta zegoenez, horretan parte hartu 
eta lanpostua esleitu zioten. Langile baten 
lanaldi murrizketaren ordezkapena zen; ez 
zen lanpostu huts bat. Eta gainera, ordezka-
pena izanik, Ordezkagunean eskaini behar 
zen; ez SMS bidez.

Sergio, irakaslea:
Aieteko zuzendaria da, Donostian. Irailaren 
7a da eta bere eskolan 8 tutore falta dira. 
Ordezkaritzara deitu du; zorionez, telefonoa 
hartu diote, baina ezertarako ere ez. Lasai 
egoteko esan diote, besterik ez, dena kon-
ponduko dela. Familientzako zirkular bat 
prestatu du, 8an (hurrengo eguna) ikasleak 
eskolara joan ez daitezela esanez. Ezin die 
familien seme-alabei arreta egokia eman. 
Azkenik, arratsaldeko 8ak aldera, plazen es-
leipena argitaratu da.

Nagore 8an iritsiko da bere eskolara. Aieten 
plaza bat esleitu diote. Iristean, Sergiok esan 
du beraiek ez dutela plaza hori eskatu. Ezin 
duela ezer egin. Ordezkaritzak oraingoan 
ere kale.
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Administrazioak ematen 

duen zerbitzua hobetu 

dezala exijitzen dugu!

Oharra: artikulu honetan erabilitako izen guztiak asmatutakoak dira, ikastetxeak bezala. Egoerak, zoritxarrez, 
ez. Eta ez dira kasu bakarrak izan. Ehunka edo milaka izan dira.
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Aurreko udaberrian Madriletik etorritako 270/2022 
EDak irakasleen oposizioak arautzen ditu, zeinak 
merezimendu-lehiaketa bidez izango baitira. 
STEILASen ustez, zaila da 2024. urterako behin-
-behinekotasunaren tasa % 8ra jaisteko xedea be-
tetzea, lanpostuen kopurua altuagoa izan behar 
delako. Azken urtean, oso traketsa izan da Admi-
nistrazioarekin egin genituen bileren gara pena: 
informazio eta negoziazio eza, emandako argibi-

deetan argitasun falta, kudeaketa eskasa, aurrei-
kuspen falta nabarmena, informazioa ur tanten 
antzera iristea...

Gaur egun behin-behinekotasuna altua bada, 
Administrazioren errua baino ez da. Madrilgo 
Hezkuntza Ministerioren ardura izan arren, Eusko 
Jaurlaritzak ere dinamika horri jarraitu dionez, az-
ken honek ere badu bere erantzukizuna. 

Prozesu honen baremazioan kontuan hartu diren merezimenduak:

OPOSIZIOAK
7

Lan eskaintza publikoa: Merezimendu-Lehiaketa

Txanda irekia da.

Inor ezin izango da espezialitate edo kidego 
batean baino gehiagotan hautatua izan.

Ez da praktikaldirik egongo.

Hezkuntza Saileko Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Zerbitzuak
osasun-azterketa egingo die hautatuei. 
Horretarako Erreferentziatzat hartuko 
dira lanpostuen zereginak eta Gizarte 
Segurantzako Institutu Nazionalaren 
balorazio profesionalerako indarreko 
gida, lanpostuen zer egin eta eskakizun 
psikofisikoak definitzen dituena.

Kontuan hartzekoak

1 Irakasle esperientzia 
(gehienez 7 puntu)

2 Prestakuntza akademikoa 
(gehienez 3 puntu)

3 Beste merezimendu batzuk 
(gehienez 5 puntu)
3.1.  Kidegoko espezialitate berean 

oposizio-fasea gainditu izana 
2012tik aurrera

3.2.  Etengabeko formakuntza

Lehiaketa fasea (gehienez 15 puntu)
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Hautagaien betebeharren artean euskara-
ren hizkuntza gaitasuna egiaztatua izatea 
eskatzen da lehenengoz, eta hautaketa-
-batzordeko kideen artean ere euskararen 
ezagutza nahikoa izatea bermatuko da. 
Berdintasunaren bidean pauso txiki ba-
tzuk ere eman dira; horrela, hautaketa-ba-
tzordeak, emakume eta gizonen ordez-
karitza orekatua izango du, eta aurkeztu 
beharreko proiektuek emakumeen eta gi-
zonen arteko berdintasuna, diskriminaziorik eza eta 
genero-indarkeriaren prebentzioa jorratu beharko 
dituzte, besteak beste.

2017ko abenduaren 5eko Dekretuak erabat aldatu 
zuen zuzendariak aukeratzeko hautaketa-batzorde-
ko kideen jatorria, eta gehiengoa Hezkuntza Sailari 
eman zion, ikastetxeko klaustroaren kaltetan. De-
kretu honek ikastetxeko klaustroei ematen die be-
rriro bozken gehiengoa eta, hori gutxi balitz bezala, 
hautaketa egitean, ikastetxeko irakasleen hautagai-
tzei emango zaie lehentasuna. Ez dakigu azken hori 
nola gauzatuko den, hautagaitzak aukeratzeko eta 
baloratzeko irizpideetan ez baitago ezer jasota. Ikas-
tetxeek bozken gehiengoa izateak, batetik, eta ber-
tako irakasleek lehentasuna izateak, bestetik, alde 
batera utziko luke zuzendaritzen kanpo-gestioari eta 
profesionalizatzeari genien beldurra. Dekretu honen 
arabera, aurrekoan ez bezala, zuzendariak proposa-
men arrazoitua egin ahal izango du zuzendaritza-tal-
deko kideak zerbitzu-eginkizunetan izendatzeko eta, 
ebazpena baiezkoa bada, langilea ikastetxean gera-
tuko da izendapenak iraun bitartean.

Dekretuak argiak baditu, baina itza-
lak ere bai. Zuzendarien pizgarrietan 
gehikuntzak izango dira, eta zortzi ur-
tez zuzendaritza lanetan aritu direnek 
irakaskuntza-kargarik gabeko urtebe-
teko baimena izango dute “opari” 
gisa. Hezkuntza Sailetik urte sabatiko 
bat izango zutela zabaldu ondoren, 
eskola-urte ez den hori motz gera-
tzen da, zuzendari ohiek lanean egon 
beharko baitute lanbide-hobekun-

Zuzendaritza kargurako dekretu berria, 
argiak eta itzalak

tzako ikasketak eta/edo zuzendaritza-talde 
hasiberrientzako tutoretza-lanak egiten. 
Berriro ere, faltan botatzen ditugu hainbat 
alderdi: zuzendariek beraien jardunagatik 
jasoko dituzten onurak gainontzeko zuzen-
daritza taldekideei zabaltzea, agintaldia 
amaitu ondoren ordainsaria finkatzea, Le-
kualdatze Lehiaketan lehentasuna izatea, 
edo ikuskaritza kidegora sartzeko errazta-
suna izatea, adibidez.

“Zuzendaritza-funtzioa gauzatzen hasteko presta-
kuntza-programa espezifikoaz” gain (derrigorrez 
gainditu beharrekoa), Zuzendaritza-funtzioa gauza-
tzeko prestakuntzak ere jaso behar dituzte. Badirudi 
eguneraketa programa hauek ez direla derrigorrez-
koak, baina irakaskuntza karrerarako baloratuko dira. 
Kezkagarria da programa hauek administraziokoak 
ez diren adituek emateari atea zabaldu izana. Adi 
egon beharko dugu, hortaz.

Lau urte pasa ondoren egindako ebaluazioaz gain, 
jardunaren prestakuntza-ebaluazioa etengabekoa 
izango da. Horretaz gain, gehiegizko prestakuntza-
-saioek eta proiektuek beren kargua aurrera era-
mateko denbora asko kentzen diete zuzendaritzei. 
Alferrik da zuzendaritzari berrikuntza eta ikerketa 
proiektuetarako autonomia ematea edo zehaztu ga-
beko baliabide material eta pertsonalak ematea. Zu-
zendaritza kargurako ordu gutxi daude, eta aparteko 
lan eta burokrazia gehiegi.

Asmoak onak izan daitezke pun-
tu askotan, baina zehaztasun falta 
handia dago; horrek, dekretuan argi 
eta garbi jasoak ez egoteak, asmo 
onak ezerezean uztea ekar lezake. 
Adibidez, hautagaitzak aukeratze-
ko eta baloratzeko irizpideetan, ad-
ministrazio zereginetarako baliabi-
de material eta pertsonaletan, edo 
zuzendaritza funtzioa gauzatzeko 
kredituetan dauden irizpideak ez 
dira nahikoak. Kasu batzuetan, iriz-
piderik ere ez dago. 
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Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtziorako 
sarbidea, prestakuntza, ebaluazioa eta aitortza arautzen dituen 
dekretuaren zirriborroa aztertu, eta indarrean dagoenarekin alderatu 
ondoren, gauza onak, txarrak eta zehaztu gabeak daudela esan dezakegu.

Dekretu berriak, oro har, 
2017koa hobetzen du. 
Hala ere, 2009koarekin 
alderatuta, euskaran, 
berdintasunean edo 
“zehaztu gabeko” 
baliabideetan 
aurrerapausoak eman 
dituen bezalaxe, atzera egin 
du gehiegizko formakuntza 
edo ebaluaketetan.
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Urriaren 3a Hezkuntza Finantzarioaren Eguna izan da aurten, 
baina... zein hezkuntza finantzarioz ari gara? Berez, urrian 
22an eta 23an (urtearen arabera) finantza etikoak sustatzeko 
eguna ere ospatu ohi da. Bada garaia hezkuntza ekonomi-
koak ikasleei honako hau eman diezaien: finantza-sistemak 
pertsonen eta ekosistemen gainean dituen eraginak azter-
tzeko tresnak eta gaitasunak.

Sistema kapitalistaren helburu nagusienetarikoa da bere 
gailentasun juridiko, ekonomiko eta politikoa mantentzea 
eta erabiltzea, eta gai da horretarako pentsamoldeak eta 
joko arauak sortzeko. Bide asko dago sistema horren mezua 
zabaltzeko, eta horietako bat, funtsezkoena agian, hezkun-
tza da. Horregatik aurre egin behar zaio egungo ereduari, 
teoria ekonomikoa ez baita benetan zientzia ekonomikoa, 
ideologia ekonomiko bat baizik.

Aurten “Hezkuntza finantzario kritiko eta etikoa gizartea 
eraldatzeko” izeneko unitate didaktikoa argitaratu genuen, 
Finantzaz Haratago elkartearekin egindako elkarlanari esker. 
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailatik Batxilergora bitarteko 
ikasleentzat egina dago, eta bertan, hainbat dinamikaren 
bitartez, gai ugari lantzen dira: trukea, denboraren bankuak, 
banka armatuaren arazoa, finantza etikoak, moneta soziala, 
ekonomia feminista, etxegabetzeen arazoa...

https://steilas.eus/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-
finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko

Halaber, aipatzekoa da banka publikoa ere, zeinak garrantzi 
handia baitauka Frantzian, Alemanian, Italian... Banka publi-
koak jendartearen zerbitzura egon behar du, eta estatuaren 
politika publikoak ekonomikoki bideragarriagoak izaten la-
gundu (gogoratu dezagun estatuen zorra ez dela txikia). Ho-
rren harira, esan behar dugu Kutxabank Publikoa platafor-
man historikoki parte hartu dugula STEILASetik, hala nola 
2021eko jardunaldietan (horien bideo interesgarriak ikusgai 
daude sarean).

http://www.kutxabankpublikoa.net/eu/bloga/2021/ 
05/06/jardunaldiaen-bideoak-igonda-daude-finantza-
sistema-publikoak-munduan-eta-euskal-herrian

Azkenik, gogoratu behar dugu kapitalismoaren eraso uga-
ri pairatzen dituela hezkuntzak. Zerrenda ikaragarri luzea 
da, baina, bat aipatzearren, gogora dezagun STEILASen 
2017ko Ebaluazioaren Azterketa, bertan adierazi baikenuen 
PISA frogen aurrean dugun jarrera. ELGAk (gaztelerazko 
OCDE) antolatutako probak dira PISA deritzenak; ezin ahaz-
tu erakunde horrek politika neoliberal basatiak sustatzen 
dituela, eta hezkuntza sistema lan merkatuaren eskaeretara 
egokitzea daukala helburu, hezkuntzaren izaera emantzipa-
tzailea, kritikoa, emozionala... baztertuta.

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

Hezkuntza eta finantza etikoak

Este 3 de octubre se ha celebrado el Día 
de la Educación Financiera, pero... ¿qué 
tipo de educación financiera? Este año, 
hemos publicado la unidad didáctica 
“Educación financiera crítica y ética para 
transformar la sociedad” en colaboración 
con Finantzaz Haratago, dirigida al alum-
nado que cursa desde 5º de primaria has-
ta Bachillerato.

https://steilas.eus/es/2022/09/19/unitate-
didaktikoa-hezkuntza-finantzario-
kritikoa-eta-etikoa-gizartea-eraldatzeko

También queremos recordar la importan-
cia de la banca pública (con gran presen-
cia en Francia, Alemania, Italia...) y nues-
tro rechazo a la promoción que hace la 
OCDE de salvajes políticas neoliberales 
mediante, entre otras cosas, las pruebas 
PISA que organiza.

http://www.kutxabankpublikoa.net/
es/blog/2021/05/06/se-han-subido-
los-videos-de-las-jornadas-sistemas-
financieros-publicos-en-el-mundo- 
y-en-euskal-herria

finantza
krietikoak

https://steilas.eus/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea
https://steilas.eus/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizartea
http://www.kutxabankpublikoa.net/eu/bloga/2021/ 05/06/jardunaldiaen-bideoak-igonda-daude-finantza-si
http://www.kutxabankpublikoa.net/eu/bloga/2021/ 05/06/jardunaldiaen-bideoak-igonda-daude-finantza-si
http://www.kutxabankpublikoa.net/eu/bloga/2021/ 05/06/jardunaldiaen-bideoak-igonda-daude-finantza-si
https://steilas.eus/es/2017/11/22/ebaluazioaren-azterketa
https://steilas.eus/es/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizar
https://steilas.eus/es/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizar
https://steilas.eus/es/2022/09/19/unitate-didaktikoa-hezkuntza-finantzario-kritikoa-eta-etikoa-gizar
http://www.kutxabankpublikoa.net/es/blog/2021/05/06/se-han-subido-los-videos-de-las-jornadas-sistema
http://www.kutxabankpublikoa.net/es/blog/2021/05/06/se-han-subido-los-videos-de-las-jornadas-sistema
http://www.kutxabankpublikoa.net/es/blog/2021/05/06/se-han-subido-los-videos-de-las-jornadas-sistema
http://www.kutxabankpublikoa.net/es/blog/2021/05/06/se-han-subido-los-videos-de-las-jornadas-sistema
http://www.kutxabankpublikoa.net/es/blog/2021/05/06/se-han-subido-los-videos-de-las-jornadas-sistema
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3. Ordutegia
09:30-13:00 Lan egoeran aldaketak

13:30-15:30 Eskaerak

15:45 Esleipenaren emaitza

(ordutegiek aldaketak jasan ditzakete)

1. Sarbidea
Login (euskadi.eus)

https://ordezkagunea.
euskadi.eus/eu/login

2. Gida

Ordezkagunea

6. Justifikatu gabeko uko 
egitetik justifikatutako 
uko egitera pasatzeko
  5 lanegun balioduneko epea 

beharrezko dokumentazioa 
bidaltzeko.

7. Eskaera egiterakoan...

  Behin aukeraketa eginda, ondo 

dagoela ziurtatu.

  “Behin betiko eskaera bidali” sakatu 

arte, ez da eskaera burutuko.

  Behin bidalita, ezin da aldaketarik egin.

4. Hautaketa hasi aurretik

  Datuak ondo daudela egiaztatu 

“nire datuak”.

  Helbidea zuzena ez bada, errolda bidali 

Ordezkaritzara.

 Zerrenda guztiak agertzen direla ziurtatu.

  Zerrendetako posizioa ikusgai  

“nire posizioa zerrendetan”.

5. Lan egoera posibleak
• Lanpetuta/okupatuta.

• Lan egiteko moduan.

• Ez aurkitua.

• Justifikatutako uko egitea.

• Justifikatu gabeko uko egitea.

• Baja.

• Kurtso osoko uko egitea.



Gogoratu ordezkagunean parte hartzea 
borondatezkoa dela, beraz ondo egin aukeraketa 
eta arduraz jokatu ordezkapenak lehenengo
egunetik bermatzeko!

9. Plaza bat esleitu didate, 

zer egin behar dut?

 Ikastetxearekin harremanetan jarri.

  Esleipenak zehazten duen egunean, 

jabetza egitera joan ikastetxera.

10. Lanean nabil hezitzaile 
bezala eta irakasle plaza 
bat esleitu didate
a)  Hiru urteko antzinatasuna dut 

hezitzaile zerrendetan

“Irakasle ez diren langileak” atalera 
eta orain arteko ikastetxera idatzi, 
irakasle zerrendetan lanpostu bat 
esleitu zaizula adieraziz.

Hezitzaile zerrendetan jarraituko 
duzu, baina ez duzu eskaintzarik 
jasoko ikasturte osoan.

b)  Ez dut hiru urteko antzinatasunik 
hezitzaile zerrendetan

Hezitzaile zerrendetatik kanpo 
geratuko zara.

11. Plaza bat esleitu didate  
eta aldi baterako etetea 
(suspensión transitoria) 
eskatu nahi dut
•  Ordezkaritzara idatzi eta familia-liburua 

bidali, aldi baterako etetea eskatuz.

8. Esleipenaren emaitza
• Jakinarazpena e-mail eta SMS bidez.

•  “Esleipena” atalean, informazioa 
eskuragai.

12.  Ofizioz esleituko 
ez diren lanpostuak

•  Errelebo kontratuak (lanaldi 

partzialekoak badira).

•  Unitate terapeutikoetako 

plazak, ospitaleko eta etxeko 

hezkuntza arretarako plazak.

•  Ohiko bizilekutik 50km baino 

urrunago dauden lanaldi 

partzialeko plazak (baldin 

eta hori aukeratu bada).

11
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Joan den 2021eko abenduaren 31n, hitzarmenaren 
indarraldia bertan behera geratu zen eta gehiegizko 
jardunaldian sartu zen. Harrezkero, beste hitzarmen 
baten negoziazioari zabaldu zitzaion bidea, baina, 
zerbait aurreratu bada, ezer gutxi aurreratu dugu 
patronalekin hitzarmen berriaren negoziazioan. Ia 
urtebete igaro da, eta oraindik ez dago benetako 
negoziazioari hasiera emateko kontraproposamenik 
Kristau Eskola eta Aice-Izea patronalen aldetik.

2022Ko maiatza arte ez zen negoziazio-mahaia era-
tu, STEILASekin zerikusirik ez zeukaten kanpoko 
ordezkaritza-arazoengatik. Ekainean, STEILASek 
eta gainerako sindikatuek aldarrikapen platafor-
mak aurkeztu genituen, gure aldarrikapenak jakitera 
emateko. Irailean, KEk eta Aice-Izeak “konpromi-
soak hartzeko garaia ez dela” adierazi zuten. Garaia 
noiz izango zen, ordea, ez zuten zehaztu. Patrona-
lek erabilitako negoziazioa luzatzeko estrategiarekin 
tematu dira sarritan, negoziazioa saihesteko asmoz, 
eta azalpen gehiago eta proposamenak aztertzeko 
denbora gehiago eskatu ziguten, azaroaren 29an 
kontraproposamen bat aurkezteko konpromiso hu-
tsa hartuta. Ea zer jarriko duten mahia gainean! Argi 
dugu ez diogula itxurazko negoziazioa bati ekingo, 
eduki argia duen proposamenik ez badago!

Sektoreko langileontzat funtsezkoa da lan-baldin-
tzen eta soldaten negoziazioa egiazkoa eta arina 
izatea. Funtsezkoa da asteko eskola-orduak murriz-
tea, kolektibo feminizatuenen eta prekarizatuenen 
(HLE, HH1 eta AZP) lan-baldintzak hobetzea, Lanbide 

Langileon kemenak irabaziko du beti

Heziketa arautzea eta ahalmen ekonomikoaren ga-
lera geldiaraztea.

STEILASek % 2ko soldata-igoera eskatu zuen 
2021erako, aurreko hitzarmenean adostu zen be-
zala. 2021eko lansariak negoziatu behar dira, baina 
patronalen arduragabekeriak ez du mugarik, eta sol-
datak izoztea proposatzen dute. Kristau Eskolak eta 
Aice-Izeak diru-sarrerak handitzen jarraitzen dute, 
besteak beste, legez kanpoko kuoten bidez. Aipatu 
behar dugu 2008. eta 2019. urteen artean itun-mo-
dulu ekonomikoa % 16 baino gehiago igo diela Hez-
kuntza Sailak, eta 2022an soilik % 8 baino gehiago. 
Langileok, berriz, KPIaren igoerei aurre egin behar 
diegu (% 6,4 2021ean, eta % 9aren ingurutik dago 
2022an), 2020tik izoztuta dauden soldatekin. Arrazoi 
bakarra dago: ez dute egoera aldatu nahi! Kristau 
Eskola eta Aice-Icea patronalek nahiago dute be-
ren langileak prekarizatu zaindu baino, beren kon-
tuak puzteko eta eurek sortutako hezkuntza-merkan-
tilismoan “inbertitzeko”.

Lanbide Heziketarekin ere, aurrerapausorik ez! Bada-
go proposamenik mahai gainean, baina oso eskasa 
da, onartezina. Kristau Eskolak eta Aice-Izeak patro-
nalek hitzarmena urratzen duen proposamen osaga-
bea eta baztertzailea ekarri zuten. Proposamenak, 
langileen benetako beharrei baino, itxurakeria faltsu 
bati erantzuten dio. Lanbide Heziketa arautzeko prest 
gaude STEILASetik, baina ez prekarizaziorantz edo 
lortutako eskubideei uko eginez.

Haur Hezkuntzako 1. zikloko eta Lanbide Heziketa-
ko tutoreen eskubideen zapalketa patronalen ardu-
ragabekeriaren eta azpijokoen icebergaren punta 
besterik ez da. Hitzarmenean langile horiei, guztioi 
bezala, tutoretzaren plusa dagokiela adostu zen, bai-
na Patronalek atzera egin nahi dute. Langileek hori 
baztertu nahi dute, eta epaitegietara eraman dute 
haien burugogorkeria. Euskal Autonomia Erkidego-
ko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Epaimahaiak epaia 
eman zuen, Kristau Eskolaren eta AICEren asmoa 
ezetsiz. Hala ere, STEILASetik uste genuen bezala, 
patronalek Madrilgo Auzitegi Gorenera jo dute, hi-
tzarmenaren puntu horren aplikazioa atzeratzeko.

Argi dago laneko eskubide eta baldintzetan aurrera 
egitea ez dela erraza. Lorpen txikienaren atzetik lan-
gileon borroka dago. Gauza bera gertatzen da ikas-
gela ixtearen ondorioz lanpostua galdu izanagatik 
birkokatzeko eskubidearekin. Aurtengo udan, birko-
kapen prozesuari esker, poltsan sartu diren langileen 
% 80k aukera izan dute kontratu mugagabearekin 

Kristau Eskola eta Aice-Izea patronalekin laneko edozein hobekuntza 
lortzeak borroka haundia dakar langileontzat. Hori da gure patua!
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beste ikastetxe batean lan egiteko. Lehendik pol-
tsan zeuden pertsona batzuk ere birkokatu ahal 
izan dira. Pozik egoteko modukoa da! Hala ere, 
Hezkuntza Sailarekin eta patronalekin sinatu ge-
nuen akordioa, “Aurreikusten den jaitsiera de-
mografikoaren aurrean, enplegua mantentzeko 
eta irakasle-plantillak zaharberritzeko akordioa”, 
indar ga betuta dago. STEILASen arabera, ordea, 
funtsezkoa da akordioak indarrean jarraitzea, da-
tozen birkokapen prozesuei beharrezko garden-
tasun eta bermea eman ahal izateko.

Irakasleek, espezialistek, idazkariek, TEJIek eta 
sektoreko langile guztiek jarraitzen dugu gure 
ikasleei merezi duten arreta ematen, baita gure 
eguneroko lana profesionaltasun handiz aurrera 
ateratzen ere, patronalen jarrerak kontuan hartu 
gabe, patronalek beraien jarrera aldatu izan ba-
lute bezala, gure lan-baldintzak zentzuz eta ar-
duraz negoziatzeko prest baleude bezala. Baina, 
aldi berean, STEILASeko afiliatuok argi daukagu 
benetako negoziazioa gauzatu egin behar dela, 
eta geure eskubideak defendatuko ditugula, ikas-
leei arreta emateko jartzen dugun adore eta gri-
na berarekin. Ez dugu inoiz amore emango eta 
ez diogu inoiz uko egingo gure lan-baldintzak 
negoziatzeari, hala negoziazio mahaietan, nola 
borrokaren bitartez. Patronalek gure patua hori 
izatea nahi badute, begietara begiratuko diegu, 
patronalen burugogorkeriaren aurrean langileon 
kemenak irabaziko duelako beti!

STEILASek hortzez eta haginez defendatu 
ditu beti Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako 
langile guztien lan-baldintzak. 2022/2023 ikas-
turtean hauteskundeen epealdi trinkoa egingo 
da. EAEko Gizarte Ekimeneko ikastetxe priba-
tu gehienetan, hauteskunde sindikalak egiten 
dira langileen legezko ordezkariak aukeratze-
ko eta STEILASetik zuen laguntza behar dugu 
LANGILEON AHOTSA izaten jarraitzeko. Gure 
hautagaitzak aurrera ateratzeko funtsezkoak za-
rete, beharrezko botoak lortzeko eta sektorean 
% 17ko ordezkaritza mantentzeko edo handi-
tzeko. EAEko ikastetxeetan ditugun 120 ordez-
kari baino gehiagori eustea funtsezkoa da zuen 
eskubideen aldeko ekintza sindikala aurrera 
ateratzeko. Era berean, ekintza sindikal hau ez 
da ezer zuek gabe! Ez izan zalantzarik sindika-
tuarekin harremanetan jartzeko, eta behar du-
zuen guztian lagunduko dizuegu. Irakaskuntzan 
STEILAS, langileon ahotsa! 
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Lograr cualquier mejora laboral
con las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea 

supone una gran batalla para las trabajadoras 
y los trabajadores.

¡Ese es nuestro destino!

Las profesoras y profesores, especialistas, PAS, 
TEJIs y todas las personas que trabajamos en los 
centros de Iniciativa Social de la CAV seguimos 
atendiendo a nuestro alumnado y sacando ade-
lante nuestro trabajo día a día con gran profesio-
nalidad como si nada de esto estuviera pasan-
do, como si las patronales hubieran cambiado 
su actitud desde el final del conflicto anterior y 
se avinieran a negociar racionalmente nuestras 
condiciones de trabajo. Pero, al mismo tiempo, 
las afiliadas y los afiliados de STEILAS tenemos 
claro que se debe dar una negociación real ya, 
y que defenderemos nuestros derechos con la 
misma energía y fuerza que ponemos para aten-
der a nuestro alumnado, que nunca nos vamos a 
rendir y que nunca vamos a renunciar a negociar 
nuestras condiciones laborales. Si las patronales 
quieren que ese sea nuestro destino, les mirare-
mos a los ojos, ¡porque ante la cabezonería de 
las patronales siempre ganará el coraje de las tra-
bajadoras y trabajadores!

Desde STEILAS siempre hemos defendido con 
uñas y dientes las condiciones laborales de to-
das las trabajadoras y trabajadores de los centros 
de Iniciativa Social. Durante este curso escolar 
2022/2023 es el periodo concentrado de eleccio-
nes. En la mayoría de los colegios privados de 
Iniciativa Social de la EAE se celebran las eleccio-
nes sindicales para elegir a las/los representantes 
legales de las trabajadoras y trabajadores. Desde 
STEILAS necesitamos vuestro apoyo para seguir 
siendo LA VOZ DE LAS TRABAJADORAS Y TRA-
BAJADORES. Sois imprescindibles para sacar 
adelante nuestras candidaturas, conseguir los 
votos necesarios y mantener o aumentar el 17% 
de representatividad en el sector con más de 120 
delegados por los centros de toda la CAV. ¡Nues-
tra actividad sindical en defensa de vuestros de-
rechos no es nada sin vosotras y vosotros! No 
dudéis en poneros en contacto con el sindicato 
para que os ayudemos en todo lo que necesitéis.
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Jaiotzagatiko eta adingabea zaintzeagatiko prestazioa

Babestutako egoerak
•  Seme-alaba baten jaiotza.

•  Adopzioa, adoptatzeko helburuarekin egiten den 
zaintza eta familia-harrera, baldin eta, azken kasu 
horretan, urtebete baino gutxiagokoa ez bada eta 
haurrak 6 urtetik behera baditu.

Onuradunak
Besteren edo norbere konturako langileak onuradun 
izango dira, emakume edo gizonak, baldin eta alta 
edo antzeko egoeran badaude, jaiotza eta adinga-
bearen zaintzagatiko atsedenaldi/baimenaldiaz go-
zatzen badute eta kasu bakoitzean eskatzen diren 
gutxieneko kotizazio-epeak egiaztatzen badituzte.

Iraupena
Jaiotze kasuan eta adopzioaren, adoptatzeko hel-
buruarekin egiten den zaintzaren edo familia-harre-
raren kasuan:

Ama biologikoak eta beste gurasoak (ama biologi-
koa ez dena) 16 asteko etenaldiez gozatu ahal izan-
go dute, honela banatuta:

Derrigorrezko 6 aste, etenik gabeak eta lanaldi oso-
koak, erditu eta berehala kontatzen hasita.

10 aste , lanaldi osokoak edo partzialekoak:

•  Modu jarraituan derrigorrezko aldian.

•  Modu etenean. Kasu honetan, asteka izan behar 
da (metatuak edo independenteak) derrigorrez-
ko 6 asteak amaitu eta seme-alabak 12 hilabete 
betetzen dituen arte.

•  Interesdunak zenbat aste edo metatutako aldi 
hartu behar dituen jakinarazi beharko dio enpre-
sari, etenaldiaz gozatzen hasi baino gutxienez 15 
egun lehenago.

•  Aldi hau lanaldi osokoa edo partzialekoa izan, en-
presaren eta langilearen artean erabaki beharko 
dute.

Seme-alaba hilez gero, etenaldia ez da murriztuko, 
derrigorrezko atsedenaldiaren 6 asteak igaro ostean 
laneratzea erabakitzen badu ez ezik.

Ama biologikoa hilez gero, lanen bat egin edo ez, 
beste gurasoak eskubidea izango du ama biologi-
koarentzako aurreikusten diren hamasei asteez go-
zatzeko.

Prestazioaren iraupena luzatzea bi gurasoentzat:

•  Aste 1 guraso bakoitzarentzat, seme-alaba bakoi-
tzeko, bigarrenetik aurrera, jaiotze anitza bada.

•  Aste 1 guraso bakoitzarentzat seme-alabak des-
gaitasunen bat badu.

Erditze goiztiarren kasuan eta erditze ostean ospi-
talean jarraitu behar duten jaioberrien kasuan (zaz-
pi egun baino gehiago), prestazioa areagotu egin 
ahal izango da, jaioberriak ospitalean jarraitzen duen 
egun-kopuruaren arabera (gehienez hamahiru aste 
osagarri izango dira). Luzapen hori guraso bakoitzak 
gozatu ahal izango du, ospitaleko alta jasotzen de-
netik aurrera. Kasu honetan, ez dira kontuan hartuko 
derrigorrezko atsedenaldiaren asteak.

Nazioarteko adopzioa denean, beharrezkoa bada 
gurasoak aurrez adoptatuaren herrialdera joatea, 
adopzioa gauzatzen duen ebazpena baino 4 aste 
lehenago ere has daiteke etenaldia.

Kontuan izan Euskadiko irakaskuntza arautuko ikas-
tetxe pribatu batean lan egiten baduzu, prestazio 
horretaz gain, jaiotzagatiko edo adopzioagatiko 
baimen gehigarri bat duzula hitzarmen kolektiboari 
esker:

•  Ikastola pribatu batean lan egiten baduzu, bi 
aste gehiago dituzu baimenduta, eta beste 3 
gehiago edoskitzea pilatzen baduzu.

•  Gizarte Ekimeneko ikastetxe pribatu batean lan 
egiten baduzu, astebete gehiago duzu baimen-
duta, eta beste 2 gehiago edoskitzea pilatzen 
baduzu. 

Jaiotzagatiko eta adingabea zaintzeagatiko prestazioa Gizarte Segurantzaren 
konturako baimen ordaindua da, eta erditzeari edo adopzioari lotuta dago. 

Ez dakar inolako gasturik enpresarentzat, eta prestazioa jaiotzaren edo 
adopzioaren aurreko hileko kotizazio-oinarriaren arabera kalkulatzen da.Ira
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Justizia Auzitegi Nagusiko 
Lan Arloko Salak berretsi du 
LHko irakastorduak 22 direla

Arabako Metalaren hitzarmenerako negoziazio-mahaian ordezkaritza handiena du-
ten sindikatuek “aurreakordioa” lortu dute SEA arabar patronalarekin.

Horrek barne hartuko dituen baldintzen artean dira % 15etik gorako soldata igoera 
hitzarmena indarrean dagoen bitartean (2025 urtera arte) eta, KPIaren berme klausula 
hori amaitzen denean, urteko lanaldiaren murrizketa, subrogazioa eta “berdintasuna-
ri dagozkion hobekuntzak”.

Gainera, indarraldia amaitu ostean KPIaren igoerak ehuneko ehunean bermatuko dituen 
klausula aplikatuko da. Bestalde, zortzi orduko lanaldi murrizketa adostu dute hitzarmena 
indarrean dagoen artean. 

Sindikatuek aurreakordioa lortu dute Arabako Metalgintzan,
% 15etik gorako soldata igoerarekin

Irakaskuntza pribatuko berriak

Uztailaren 26an EHAAn argitaratu zen
irailetik aurrera itunpeko ikastetxe 
pribatuetarako modulu ekonomikoen 
aldaketa. Modulu horrek % 5,7 eta
%  6,3 artean igotzen zuen irakasleen-
tzako modulua etaparen arabera: 
% 27,95 irakasle ez direnentzako mo-
dulua, eta % 25,44 “Funtzionamendu
eta Mantentze-lanen” eta “Gauzatu-
tako Inbertsioen” moduluak. Guztira, 
% 8,3 eta % 8,7 arteko Itunpeko ikas-
tetxe pribatuen finan tzaketa publi-
koaren igoera ikaragarriak! igoerak
Haur Hezkuntza eta Batxilergo  ar-
teko etapetako moduluetan! Igoera
horiei % 2 gehitu behar zaie 2021ean,
eta % 0,9 2022ko urtarrilean.

Bitartean, Gizarte Ekimeneko langi-
leek 2020ko lansariak kobratzen ja-
rraitzen dute; lotsagarria! 

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lan 
Arloko Salak, urriaren 4ko Epai bidez, berretsi egin du 
2011ko epai batean ezarritako irizpidea. Auzitegi horren 
arabera, Gizarte Ekimeneko Zentroetan lan egiten duten 
Lanbide Heziketako irakasleen lanaldia astean 32 ordu-
koa da, eta horietatik 22 eskola-orduak izango dira.

Horrek esan nahi du enpresa batek ezin duela inola ere 
urteko lanaldiaren banaketa irregularra inposatu hitzar-
menak ezartzen dituen mugak errespetatu gabe. Lan-
bide Heziketako mailetan lanaldiaren banaketa irregu-
larra egin behar bada, plantillako ordezkari sindikalekin 
hitzartu beharko da. 

Itunpeko ikastetxe pribatuen 
finantzaketa publikoaren igoera 

ikaragarriak!
Estatuko haur hezkuntzako XII. 
Hitzarmeneko soldata-taulak

BOEn argitaratu dira

Joan den abuztuaren 11n, BOEk Haur Eskolen Esta-
tuko XII. Hitzarmeneko zuzeneko kudeaketako tau-
lak argitaratu zituen, baita gizarte-ekintzetako eta 
aurrezki-kutxetako taulak ere. Horien berrikuspenek 
% 5,5eko igoera dakarte, 2021eko irailaren 1etik au-
rrerako ondorioekin. Enpresek hiru hilabete dituzte 
atzerapenak aplikatzeko, BOEn argitaratzen direne-
tik aurrera zenbatzen hasita.

Bestalde, irailaren 13an hasi zen Haur Eskolen estatu-
ko XIII. Hitzarmena negoziatzeko prozesua. 
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Ikasturtea hasi denetik, zorionez, gero eta haur gehiago ditugu Hau-
rreskolak Partzuergoan. Dena den, haurreskolen behar berriei eran-
tzun egokia emateko hezitzaile gehiago eskatzen dugunean, proto-
koloak ordezkoak bidaltzeko zailtasunak gehitzeaz gain, enpresak 
ratioen barruan gaudela dio behin eta berriz lehenengo aldiz ikas-
turte honetan. Haurreskolak Partzuergoa horretarako Espainiako 
araudian (LOMLOEn) oinarritzen da legea betetzen duela argudia-
tzeko. Orain arte ratio txikiagoekin lan egin dugu haurren beharrak 
hobeto asetzeko eta kalitatezko zerbitzua emateko. 

Zergatik aldatu dute irizpide hau? 

Zergatik orain ez dituzte haurren ordutegiak kontuan hartzen? 

Zergatik ez dira sarrera eta irteerak gehiago zaintzen? 

Non geratzen da hezkuntza proiektua ondoren baliabideak  
(hezitzaileak) falta badira? 

Hezitzaileak falta dira gaur egun haurreskoletan. Lan erreformaren al-
daketaren ostean enpresak kontratuen ezaugarriak ez dituenez nego-
ziatu nahi izan, urtarrila arte Lan Metaketa kontratuak ezin ditu egin. 

Egoera honek konponbidea behar du orain! 

Legez, orain, Enpresak behar berriak asetzeko LEP arteko kontratuak 
egin behar izan ditu. Jakin badakigu beharrak lan prekarioekin asetu 
nahi izango dituela hemendik aurrera, Lan metaketen iraupena 9 
hilabetera luzatuz LEP artekoak egin beharrean (uztaileko kaosa 
betikotuz). STEILAS sindikatutik kalitatezko eta egonkorra den lana 
sortu behar dela uste dugu Haurreskolei eta langileei urte guztirako 
kontratuak eginez, LEP ak emanez hain zuzen ere. 
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Urteak daramatzagu eskatzen enpresak urratsak eman behar di-
tuela Haurreskolak Partzuergoko langileen prozesuak, komunika-
zioak eta informazioak kudeatzeko modu telematikoan aurrera 
egiteko. Horretarako, Hezigunea Hezkuntza publikoko langileen 
plataforma erabiliko da. Hori dela eta, joan den ikasturtetik, pla-
taforma erabilgarri dago Haurreskolak Partzuergoko langileei 
dagozkien hainbat prozesutarako. Adibidez, ordezkoen kasuan: 
baremaziorako, hautagai bakoitzaren lan egoera kontsultatzeko, 
zerrendaren hurrenkera ikusteko, edota deia jasotzeko dauden 
hautagai kopurua ikusteko. Aplikazioari dagokionez, gero eta atal 
gehiago erabilgarri egotea da enpresaren asmoa, nominak ikus-
teko, ordezkapenak kudeatzeko, zerbitzu orria lortzeko... 

HEZIGUNEA / ORDEZKAGUNEA

Jakina da, haur eskola berri bat irekitzen 
denean, Haurreskolak Partzuergoak diru 
partida bat luzatzen duela haur eskola 
hori hornitu ahal izateko. Hainbat haur es-
kolaren egoera ikusita, diru partida horre-
kin nahikoa ez dela salatu genuen mahai 
negoziatzailean. Gainera, hezitzaileek pla-
zaratutako kexen aurrean enpresak eman-
dako erantzunak onartezinak direla ere sa-
latu genuen. STEILAS sindikatuak argi du 
horretako diru partida handitu egin behar 
dela eta haur eskola bakoitza bere beha-
rretan oinarrituta hornitu behar dela. 

HAURRESKOLA IREKI 
BERRIEN HORNIKUNTZA

Mahai negoziatzailearen gai zerrendan 
sartzeko eskaera egin genuen, baina ezez-
ko erantzuna jaso genuen. Enpresak, mo-
mentuz, proposamenik ez du, baina urrian 
burutu behar den mahai negoziatzailean 
gaia aztertzeko konpromisoa hartu zuen. 
Momentu honetan lan metaketak lan erre-
forma berriak esaten duenaren arabera 
araututa daude, hau da, gehienez 6 hila-
beteko iraupena izan ahal dute. STEILAS 
sindikatutik LEP artekoak egiteko eskaera 
egingo dugu. Zergatik? Lan metaketak 
babestea lan prekarioa babestea delako, 
haurreskoletako langileen egonkortasuna 
alde batera utziz. 

LAN METAKETEN NEGOZIAZIOA

Nahiz eta lan hitzarmenean horrela arau-
tuta ez egon, enpresak murrizketaren bi 
orduetan koordinazio lanak egiteko pro-
posamena luzatzen die langileei.

Artikuluaren azterketa egin ostean, esan 
dezakegu Haurreskolak Partzuergoak e -
man  dako erantzuna ez dela zuzena. Bai-
men horren azalpenean ez da koordinazioa 
aipatzen; antolakuntza orokorrari buruz hitz 
egiten du. Koordinatzaileen araudia eta be-
tebeharrak lan hitzarmenaren 10. artikuluan 
araututa daude. Ondorioz, murrizten diren 
bi ordu horietan, antolakuntza orokorreta-
rako lanak egitea eskatu diogu enpresari, 
ez koordinazio lanak burutzea, baita hauen 
ordezkapena gauzatzea ere. Horrela ez 
bada, beste bide batzuk jorratuko ditugu. 

60 URTETIK GORAKOEI ZUZENEKO 
ARRETARAKO DENBORA MURRIZTEA

Haurreskolak Partzuergoko 
murrizketak bertan behera utzi!

?

Azken berriak
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Bi arrazoi daude PAI (Ingelesa Irakasteko Progra-
ma) modukoak ezartzeko, eta biak gertatu dira 
Nafarroa Garaian:

Politika neoliberalek Hezkuntzan sortutako de-
sinbertsioa disimulatzea: ustez eliteen hezkun-
tza eta hizkuntza eredua ezartzen da ikastetxe 
publikoetan. Baina, elite sozioekonomikoaren 
baldintzek ez dute zerikusirik langileen baldin-
tzekin. DBHra igarotzean, barne segregazioa 
sortzen da, “gaitasun” edo/eta laguntza han-
diagoa dutenek jarraitzen dute arlo batzuk in-
gelesez ikasten.

Bestetik, Aznarren garaian areagotu zen esta-
tuko hizkuntza periferikoen aurkako borroka. 
Arrakasta handiegia zuten murgiltze ereduek 
hizkuntza horietan, eta erasoari ekin zioten 
programa hirueledunekin: katalana Balearre-
tan eta Valentzian, eta nola ez, euskara Nafa-
rroa Garaian. Yolanda Barcinak argi eta garbi 
adierazi zuen 13 telebistako elkarrizketa os-
petsuan: familiek umeak gutxiago matrikula-
tzen dituzte seme-alabak euskarazko ereduan, 
orain ingelesekoa eskaintzen diegulako. (A 
ereduaren jaitsiera eta D eredua izoztua).

UPN eta PSN ingeleseko programak bultzatu zi-
tuzten euskarazko irakaskuntza mugatzeko. Ha-
sieran British izeneko programarakin ikastetxe 
batzuetan, gero TIL (ustezko hizkuntzen trataera 
bateratua eta azkenik PAI (ingelesa irakasteko 
programa). Horren ondorioz, D ereduaren haz-
kundea gelditu, eta A ereduaren jaitsiera nabar-
mena gertatu zen. Gaur egun, Nafarroa Garaiko 
ikasleen % 60k ez du harremanik euskararekin es-
kolan. Ikastetxe pribatu gehienek G eredua dau-
kate (euskara ez da ezta ikasgaia ere) eta zenbait 
publikotan A eredurik ez dago. Gainera, A eredu 
horretan ikasle askok uzten du euskara ikasgaia, 
zenbait arrazoirengatik: atzerriko bigarren hizkun-
tza ikasteko, ordutegia bateraezina delako beste 
ikasgaiekin, edo orientazioaren aholkuarengatik.

Baina, azken kolpea izan da PAIren Legea ones-
tea. Lege hori onesteko PSNk Navarra Sumaren 
laguntza izan du eta oso garbi adierazten du zein 

den Nafarroko Gobernuaren izaera euskarafobi-
koa. Euskara ez da ofiziala Nafarroa guztian; in-
gelesa, berez, bai.

Lege horretaz baliatuta, Hezkuntza Departamen-
tuak 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 guz-
tiei eska dakieke atzerriko hizkuntzen titula-
zioa, baita gaztelaniaz edo euskaraz irakasten 
dutenei ere.

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

#  Espezialitate bakoitzeko sei kontratazio zerren-
da egonen dira. Orain arte, bi izan dira (gaztela-
nia eta euskara).

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

#  Atea irekitzen da ikasketak ingelesez egin di-
tuzten atzerriko irakasleak kontratatzeko, eta 
zerbitzuaren pribatizazioa eta lan baldintza oke-
rragoak sustatzen dira. 

Ingelesez egiten da euskararen aurkako gerra
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.
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EH
U Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 

31/1995 Legearen 22. artikuluak honako hau 
ezartzen du: “enpresaburuak bere zerbitzura 
dauden langileei osasun-egoeraren aldizkako 
zaintza bermatuko die, lanari datxezkion arris-
kuen arabera”. Horrela, enpresa orok urtero 
laneko osasun-azterketa bat eskaini behar die 
langileei. Langileak, ordea, aukeran dauka az-
terketa egin ala ez erabakitzea (bere lan-egin-
kizunak betetzeagatik langilearen osasuna 
arriskuan badago salbu; kasu horretan, osasun 
azterketa egitea nahitaezkoa izango da).

Bada, zerbitzua azpikontratatu den arte, eskubide 
hori nahiko normaltasunez bete da EHUn. Mediku 
azterketak egiteko hiru lan-mediku daude Uniber-
tsitate Publikoan (Bilbo, Donostia eta Gasteiz), eta, 
horiekin batera, osasun-arloko mediku arduradun 
bat daukagu Leioan. Lau lanpostu horiek urte luzeez 
etxeko langileek bete dituzte, zerbitzu eraginkorra 
eskainita. Alabaina, gaur egun Bilboko eta Gasteiz-
ko lanpostuak hutsik daude. Ezinezkoa omen da 
lanpostu horiek betetzeko eskatzen diren baldintzak 
betetzen dituzten langileak aurkitzea, eta bi dira hori 
eragin dezaketen balizko arrazoiak: hautagaiek La-
neko Medikuntzaren bidez BAMEa (Barne Mediku 
Egoiliarra) egin gabe izatea, edota EHUk eskaintzen 
dituen lan-baldintzak. Izan ere, EHUko lanpostuei 
dagozkien lan-baldintzak ez dira sektore pribatukoei 
edota beste Administrazio Publikoetakoei dagozkie-
nak bezain erakargarriak. Hala, arestian aipaturiko 
guztia dela medio, Bilbon eta Gasteizen azpikontra-
tatu egin da osasun azterketa egiteko zerbitzua.

Enpresako medikuntza-zerbitzu propioa 
izatearen garrantzia

Erabaki hori hartu zenetik, zerbitzua azpikontrataren 
bidez jaso dugunok egiaztatu ahal izan dugu zerbi-
tzuak nabarmen egin duela okerrera. Mediku egon-
kor batek eskaintzen zigun tratu profesional, hurbil 
eta enpatikoa erabat desagertu da. Orain, EHUko 
langileok klinika horietatik igarotzen diren beste be-
zero batzuk besterik ez gara. Arreta guztiz inpertso-
nala daukagu, eta oso ohikoa izaten da ezagutzen ez 
gaituen profesionalari gure osasun-arloko historiala 
behin eta berriro azaldu behar izatea; logikoa bai, 
baina deserosoa ere bai aldi berean.

Gainera, kontratatutako klinika pribatu horietan egi-
ten dituzten probak gutxienekoetara mugatzen dira. 
Azterketa horietatik desagertu egin dira laneko osa-
sunarekin zuzenean lotuta ez dauden eta eraginko-
rrak diren aparteko hainbat proba, osasun azterke-
ta guztietan osagarri erabakigarri direnak. Hau da, 
desagertu egin dira gure etxeko medikuek egiten 
zizkiguten probak: begietako tentsioa, koskorren 
haztapena, bizkarrezurraren miaketa, PSAren zehaz-
tapena, funtzio tiroidearen probak... Hori ikusita, az-
pikontratatutako klinikek proba horiek guztiak azter-
ketetan sar zitzatela eskatu zioten sindikatuek EHUko 
prebentzio-zerbitzuari.

Berriki jakinarazi digute Arabako campuseko osa-
sun azterketen kontratua bertan behera geratu dela. 
Hain zuzen ere, azterketaren sinpletasuna izan da 
unibertsitatearen eta Arabako klinikaren arteko kon-
tratuaren nahitaezko deuseztapena eragin duen arra-
zoietako bat. Era berean, beste klinika batekin egin 
beharreko kontratu berria laster esleituko dela esan 
digute.

Nolanahi ere, osasun azterketak aldi jakin baterako 
azpikontratatuko dira, enplegua finkatzera bidera-
tutako hurrengo LEPa bete arte, alegia, horrela bai-
tio araudiak. STEILASen hala izatea espero dugu. 
EHUko Campus guztiek osasun zerbitzu osoa eta 
kalitatezkoa izan behar dute, Leioan eta Donostian 
dugun bezala.

Era berean, medikuen lanpostuak erakargarria-
goak egite aldera, haien lan-baldintzak hobetzeko 
bidea aztertu dadin eskatu dugu, gutxienez, beste 
administrazio batzuetako lanpostu baliokideekin 
berdintzeko.

Testuinguru horretan, ez dugu erizaintzako profesio-
nalen lana behar bezala goraipatzeko aukera galdu 
nahi. Haien egoera ez da erraza; izan ere, ondoan 
mediku arduradunik ez izan arren, aparteko lana egi-
ten ari dira, gehiegizko lan-zama gorabehera. Medi-
kuekin egin bezala, erizainen lan-baldintzak berri-
kustea ere eskatu dugu EHUko Laneko Prebentzio 
eta Lan Osasun Batzordean. 
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STEILASen Idazkaritza Feministaren 
(IF) ordezkaritza bat AMUGEk eta Romi 
Berriak-ek antolatutako Genero Antiiji-
toanismoari buruzko 1. nazioarteko bil-
tzarrean izan zen urriaren hasieran.

Bilbon egindako biltzar aitzindari ho-
rri esker, Albaniako, Alemaniako, An-
daluziako, Portugalgo, Kataluniako, 
Euskal Herriko eta beste lurralde ba-
tzuetako ijitoen testigantzak entzun 
ahal izan genituen, genero antiijitota-
sunari buruzkoak. Hizlari batzuk eus-
karaz aritu ziren. Duda barik, euskal 
eskola publikoaren lorpen hutsa da 
hori. Oso bide luzea egin dute ema-
kume horiek, beren elkarteen eta mu-
gimendu feministaren eskutik. Bada 
bai, badira ijito feministak eta, gaine-
ra, antolatuta daude; are gehiago, as-
kotan gure auzokideak dira, eta elka-
rrekin borrokatzeko espazioak ditugu.

Biltzarrean egiaztatu ahal izan dugu 
ijito-herriari betidanik egin zaion jazar-
pena. Izan ere, 1553tik aurrera, Espai-
niako estatuan, 230 lege gauzatu dira 
ijitoen kontra. Gainera, Silvia Agüerok 
dioen bezala, lege horietan beti egon 
da emakume ijitoekiko berariazko tra-
tamendu bat. Ikus dezagun Gipuzkoa-
ko batzarren adibide bat:

1604, Gipuzkoako Batzar Nagusiak: 
«1604ko maiatzean Tolosan egin-
dako Batzar Nagusiak […] Gainera, 
berrehun errealeko saria eskaini 
zioten gizonezko ijito bat harrapa-
tzen zuenari, eta berrogeita hama-
rrekoa emakume edo neska ijito 
bakoitzeko; aditzera eman zuten, 
atxilotzeari aurre egiten bazioten, 
zilegi zela haiek hiltzea, eta probin-
tzia hiltzailearen alde jarriko zela».

Hala ere, ijito-herria zapaldu duten 
baldintza materialak aztertu beha-
rrean, gure gizarteetan estereotipo 
bat eraiki da, ijito-herria historiaurre-
koa, primitiboa eta patriarkala dela 
oinarritzat hartuta, eta, gainera, he-
rritarren segurtasunik ezaren eragile 
nagusitzat jo da.

Sinetsita gaude feministok eta ezke-
rreko erakundeok parte hartu behar 

Genero-arloko antiijitotasuna: 
feminismo intersekzionalaren ikasgai praktikoa

dugula estereotipo basati horren aur-
kako borrokan, matxismoaren, arrazis-
moaren eta klasismoaren elkargunean 
eraiki baita. Izan ere, emakume ijitoek 
borroka- eta erresistentzia-historia 
handiak dituzte, eta aldaketaren era-
gile dira beren komunitateetan. Istorio 
horiek ez dute lekurik testu-liburuetan 
eta bestelako kultura-adierazpenetan, 
eta emakumeok asko dakigu ikusezin-
tasun horretaz oro har. Beraz, ijito-he-
rriaren historia sartu behar dugu hez-
kuntza-curriculumetan, eta, aldi be-
rean, segregazioarekin eta itxaropenik 
ezarekin amaituko duten espazioak 
eraiki behar ditugu eskola publikoe-
tan. Eskola-uzte goiztiarraren eta es-
kola-porrotaren indize altua pixkanaka 
ezabatuko duten hezkuntza-politikak 
behar ditugu: ikasle ijitoen % 64,4k ez 
du DBHko titulua lortu.

Ildo horretan, 2003az geroztik, AMU-
GEk esperientzia handia du “Hezkun-
tza” lantaldean, sei proiekturen bidez:

1. Chalar Dur.

2.  Bidelaguna; eskola indartzeko, 
orientatzeko eta laguntzeko 
programak.

3.  Ikastetxeetan eskola-
arrakastaren erreferente 
kulturalen zerbitzua.

4.  Irakasleentzako eta, oro har, 
hezkuntza-komunitatearentzako 
prestakuntza-zerbitzua.

5. Helduentzako hezkuntza.

6.  Euskara eta ijito-komunitatea 
Otxarkoagan proiektua.

Hor, argi geratu zen jendarte osoak 
erronka handia duela lehen deskriba-
tutako datuei buelta emateko.

STEILASen argi dugu eskola publi-
koa dela egoera ahulenean dauden 
kolektiboen kohesio soziala eta gi-
zarteratzea berma dezakeen bakarra, 
baina, horretarako, apustu irmoa egin 
behar da hezkuntza publikoaren alde. 
Lege bat behar dugu –ez prestatzen 
ari dena bezalakoa–; eskola publikoa 
hezkuntzaren ardatz nagusi eta lehen-
tasunezkotzat hartuko duen lege bat, 
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aukera-berdintasuna benetakoa iza-
teko beharrezkoak diren baliabideak 
emango dituena, eta eskola-segre-
gazioarekin amaitzeko alternatibak 
eskainiko dituena. Ikasle pobretuak 
ikastetxeetan banatzea ez da kon-
ponbide egokia, eskola publikoan ez 
dagoelako inor soberan, eta auzoko 
eskolan ikasteko eskubidea bermatu 
behar dugulako.

Azkenik, berebiziko garrantzia izan 
duen eta biltzarreko hizlari gehie-
nek azpimarratu duten alderdi bat 
nabarmendu nahi dugu: ALIAN-
TZAK ehuntzeko beharra. Zorionez, 
ez gara hutsetik hasi. Gogoan izan 
AMUGEko lehendakaria den Tamara 
Claveríak itxi zituela Durangon egin 
ziren Euskal Herriko V. Jardunaldi Fe-
ministak; diskurtso feminista, antika-
pitalista eta arrazakeriaren aurkako 
aldarrikapen indartsuak egin zituen. 
STEILASen IFak urteak daramatza 
Amugerekin elkarlan estuan, taldea-
ren ezagutza zabaltzeko. Gure ustez, 
hau da emakume guztiak barne har-
tuko dituen feminismo askotarikoa 
eta intersekzionala praktikan jartze-
ko modurik onena. 

Opre Rromnǎ!

Gora batzen gaituen
feminismoa!
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Lesbiana:
Emozionalki eta/edo fisikoki sexu bereko 
norbaitek erakartzen duen emakumea.

Gay:
Emozionalki eta/edo fisikoki sexu bereko 
norbaitek erakartzen duen gizona.

Bisexuala:
Norbere generoak zein beste batzuek 
emozionalki eta/edo fisikoki erakartzen 
dituen pertsona.

Trans:
Jaiotzean esleituriko generoarekin identi-
fikatuta sentitzen ez den pertsona. Jaio-
tzean esleitu zioten generoa ez den ba-
tean egiten du bizitza. Sistema bitarrean 
edo hortik kanpo identifikatu daiteke. 
Trans izenaren barruan esperientzia eredu 
zabala dago, gorputza eraldatzeko kirur-
gia egin duten pertsonak, egin ez dute-
nak, trantsizio soziala egin dutenak...

Transexual eta transgenero kontzeptuak 
erabili izan dira hau azaltzeko eta, gaur 
egun, militantziatik, trans euritakoa era-
biltzen da bizi esperientzia hau duten 
pertsonen genero eta identitate katego-
ria moduan.

Trabestia:
Egunerokotasunean erabiltzen duen ge-
neroarekin bat ez datorren janzkera era-
biltzea gustuko duena. Janzkera hori ez 
da egonkorra izaten, eta ez du zerikusirik 
bere orientazioarekin.

Ez-bitarra:
Ez dira ez emakumezkoez gizonezko ge-
neroarekin identifikatzen.

LGTBIQ hiztegia

Intersexuala:
Osasun-arloko arauek ezarritakoaren ara-
bera, neska edo mutil izateko behar diren 
ezaugarriak betetzen ez dituzten pertso-
nak dira. Hau da: XX, estrogeno eta pro-
gesterona, obarioak eta alua edota XY, 
androgenoak, barrabilak eta zakila sorta 
itxiak betetzen ez dituzten gorputzak. Ka-
tegoria honen barruan konbinazio ezber-
din anitz daude, eta horrek definitzen du 
gorputzaren izaera intersexuala. Gene-
roaren eraikuntzak arazoak eman ohi ditu 
gorputz hauetan, izan ere, jaiotzerakoan 
erabakitzen da eta bizitzan zehar ager-
pen ezberdinak egon ohi dira.

Queer:
Ingelesez “oker, marimutil, marikoi” eta 
orokorrean “arautik kanpo daudenak” 
izendatzeko erabili izan da.

Aldi berean, gizarte mugimendu edo ak-
tibismo korronte bat ere izendatzen du. 
Mugimendu hau 80ko eta 90ko hamarka-
detatik aurrera AEBetan sortutako mugi-
mendu feministari lotuta dago. Korronte 
honek zentzu zabalean ulertzen du pertso-
nen arteko ezberdintasuna, eta identitate 
finko edo estatikoetatik ihes egiten du, 
pertsonen ahalmenak aldakorrak eta asko-
tarikoak direla ulertuta. Horretaz gain, pri-
bilegioen hausnarketa egiten du, arraza, 
jatorria, klase soziala eta bestelako diskri-
minazio elementuak kontuan hartuta.

Genero jariakorra:
Genero ezberdinekin identifikatu ahal da.

Asexuala:
Beste pertsonekiko erakarpen erroman-
tikoa izan ahal duen arren, erakarpen se-
xualik ez duen pertsona da. 
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Pertsonon izaera osatzen duten elementuak dira norberaren sexu eta genero identitatea, 
orientazioa eta espresioa. Hori ulertzeko, etiketak, izenak, sailkapenak etab. ditugu 
eskuragarri, eta hona hemen horiek birgogoratzeko azalpen bat.

Etiketak nork bere burua ulertzeko elementu lagungarriak dira, esperientzia indibidualak 
kolektibizatzeko erreminta bat, bizitzak bizigarriago egiteko eta hetero-cis sistemak 
elikatzen dituen indarkeriak gutasunetik geldiarazteko modu bat.

Kategoria hauek, gainera, ez dira mugiezinak, pertsonon sexualitatea bizirik dagoen 
zerbait da eta bizitzan zehar aldatuz doa etengabe.
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Berriak

Energia aurrezteko neurriak
Dakizun bezala, gobernuak energia aurrezteko neurriak 
ezarri zituen. Iragarri ziguten berogailuak ezin izango zi-
rela 19ºC baino gehiagotara. Baina posible izango da 
19ºC baino gehiagoko tenperatura edukitzea ospita-
leetan, osasun zentroetan, eskoletan, unibertsitateetan, 
haur eskoletan...

Onartu berri den 14/2022 Errege Lege Dekretuaren arabera (“14/2022 Errege Lege 
Dekretua, abuztuaren 1ekoa, garraioaren, beken eta ikasteko laguntzen arloko 
jasangarritasun ekonomikoko neurriei eta aurrezteko, energia-eraginkortasuneko 
eta gas naturalarekiko energia-mendekotasuna murrizteko neurriei buruzkoa”), 
ezarritakoa ez dute zertan bete tenperatura mugei dagokienean.

Euskal Herriko Unibertsitateak, urriaren 13an argitaratutako ebazpenean, berretsi 
egiten ditu 14/2022 Errege Lege Dekretuan ezartzen diren bete beharreko tenpe-
ratura-mugak, salbuespena direlarik “ingurumen-baldintza bereziak mantentzeko 
beharra justifikatzen duten esparruak edo araudi espezifikoa dutenak”. Energia-
-eraginkortasuneko neurriak ulergarriak diren arren, ez ditugu bateraezintzat jo-
tzen langileen erosotasun termikoarekin. Hori dela eta, faltan botatzen dugu, aldez 
aurretik, lanpostuen banakako balorazioa egitea. Azaroan gaude eta hasiak gara 
langileen hotz kexak jasotzen. 
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kontu zaharrak
Hezkuntzako langileok urtean 
behin osasun azterketa bat ja-
sotzeko eskubidea dugun arren, 
Administrazioak ez du bere

lana behar bezala egiten, “mediku eskasia” aitza-
kiapean. Azterketak gauzatzen hasi diren arren, 
oso altua da oraindik azterketa jaso ez duten 
langileen kopurua. Eusko Jaurlaritzak Lan Arrisku 
Prebentzio Zerbitzuan mediku gehiago kontrata-
tu omen ditu ikasturte honetan, baina, hala ere, 
honen onurarik oraindik ez dugu sumatu.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ira-kas-
leen epe luzeko aldi baterako enplegua egon-
kortzeko salbuespenezko prozesurako deial-
dian, hautatutako pertsonek irakaskuntza-egin-
kizunak efizientziaz eta autonomiaz bete ahal 
izango dituztela egiaztatzeko, Hezkuntza Saileko 
Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuan osasun 
azterketa egiteko hitzordua emango zaie. Gai-
kuntza hori zehazteko, erreferentziatzat hartuko 
da Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren 
balorazio profesionalerako gida, zeinak zeregin 
eta eskakizun psikofisikoak definitzen baititu. 

Ondo dakizunez, EHUk Bilboko eta Gasteizko lan-
gileei eskaini beharreko osasun azterketak klinika 
pribatuetara kanporatu dira aldi baterako. Espero 
bezala, zerbitzuaren kalitateak behera egin du. 
Are gehiago, joan den urriaren 6an jakin genue-
nez, jasotako kexa-kopurua dela eta, unibertsita-
teak bertan behera utzi du Araban osasun azter-
ketak egiten zituen klinikarekin zuen kontratua.

Egoera honetara iritsi aurretik ere, langile askok 
jakinarazi zeniguten ezinezkoa suertatzen ari zitzai-
zuela Osasun Arloaren webgunearen bidez osasun 
azterketarako hitzordua erreserbatzea. STEILASen 
ordezkariek Laneko Osasun Batzordeetan salatu 
ondoren, Prebentzio Zerbitzuak nahi duten langile 
guztiei urteko osasun azterketa bermatzeko konpro-
misoa hartu du. Hauek dira osasun azterketak eska-
tzeko jarraibideak:

1.  Saiatu hitzordua ohiko bidetik lortzen, hots, 
EHUko Osasun Arloko webgunearen bidez.

2.  Jarri harremanetan zure campuseko 
erizainarekin, telefonoz edo posta 
elektronikoz.

3.  Eskatzaileekin zerrenda osatuko da, sortzen 
diren hitzorduak hurrenkeran esleitzeko.

Zurekin harremanetan jarriko dira. 

EHUk KALITATEZKO osasun-zerbitzu 
propioekin jarraitu behar du!

Azpikontrataziorik ez!

Nola eskatu osasun 
azterketa EHUn?
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Lan istripuen
gorakada

etengabea

Azken hamar urteetan lan istripuz hil diren langileen kopuruak 
aztertzen jarrita, agerikoa da zenbakiek nabarmen egin dutela 
gora. Hamarkadaren hasierako zifrak makalak ez baziren ere, 
nekez iristen ziren urteko 40 heriotzetara. Azkenaldian, berriz, 
erraz gainditzen da urteko 60 hildakoen langa eta badirudi 
gauzak ez doazela hobera; 2021. urtean 68 langile hil ziren lan 
istripuen ondorioz, eta 2022an urtea amaitzeko hilabete gutxi 
batzuk falta direlarik, jada 62 dira eman diren ezbeharrak.

Zer gertatzen da, baina? 

  Oinarrian, prekarietatea eta enpleguaren kalitate eskasa daude: lan-baldintzen okertzea, 
behin-behinekotasuna, lan erreformak, lan erritmo zorrotz eta estuak...

  Lan Osasunerako gastu publikoa eskasa: EAEko aurrekontuaren % 0,01 baino ez da bideratzen 
arlo honetara, eta sarritan banaketa desorekatua izaten da.

  Lantokietan segurtasun neurriekiko inbertsio falta.

  Erakunde publikoen interes falta: arau-hauste etengabeak eta beharrezko zigor eta kontrol falta.

Nahikoa da!

Lan istripu gehiagorik ez!
PREKARIETATEA HILTZAILEA

Urriaren 14an garraiolari baten lan-istripua salatzeko elkarretaratzea deitu genuen 
ELA, LAB, ESK, STEILAS, HIRU eta ENHE sindikatuek.
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Eilastasunaren barruan, Kolonbian dugun “Recuperando espacios y tejiendo entre barria-
das” proiektuko kideek auzo txirotuetako haurrekin burutzen dituzten lantegien berri helara-
zi digute berriki, eta Bucaramangako unibertsitateko ikasleek mobilizazioak egingo dituztela 
jakinaraziz digute. Haien hitzetan, nazioarteko elkartasun-sarea gero eta gehiago landu eta 
indartzeko asmoa dute, eta esker ona adierazi digute munduko herrien ondoan bizitzaren 
alde egitea hautatzeagatik. Ciudad Berraca, Confluencia de Mujeres para la Acción Pública 
Bucaramanga, Fundación Enlace Social. 
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Bestetik, irmotasunez gaitzetsi nahi ditugu Kolonbian 
azkenaldian izan diren ekintzaileen hilketak, eta gure 
elkartasuna adierazi nahi diegu eraildako Sandra Pa-
tricia Montenegro irakaslearen lagunei eta familia-
ri. Kolonbiako Hezkuntzako Langileen Federazioko 
(FECOBE) partaidea zen.

Eragile armatuen jomugan daude lurralde horretan 
lan pedagogikoa egin eta lidergo soziala bultzatzen 
dutenak, eta haur zein gazteak kontrolatu eta ins-
trumentalizatzeko asmoa egozten zaie. Irakasleek 
historikoki sufritu izan dute jazarpen hori, kriminali-
tatearen aurkako ahots kritikoa eta babes-hesia di-
relako; labur esanda, herritarren eskubideen aldeko 
borrokan aktiboki parte hartzen dutelako, baita jen-
dartearen lidergoaren aldeko espazioetan presentzia 
dutelako ere. 

¡La escuela
territorio
de paz!
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Laikotasuna eta hezkuntz itun berria EAEn
Hezkuntza Laikoa, Laikotasuna eta Euskadi Laikoa – 
Europa Laica elkarteek adierazpen bateratua egin 
dute, zera salatuz: EAEko hezkuntza-itun berriak ez 
duela inolako pausorik ematen laikotasunerantz.

Ez litzateke irakasgai konfesionalik egon behar-
ko, erlijio irakasgaia ez litzateke existitu beharko. 
1979ko Konkordatuak eta 1992. urtean aitorpen 
islamiar, judu eta ebanjelikoarekin egindako lan-
kidetza-akordioek erlijio “ikasgaiaren” eskaintza 
bermatzen dute. Autonomia-erkidegoak ez du 
eskumenik akordio horien gainean, baina, horrela 
izanik ere, gaitasuna dute aurrerapausoak ema-

teko. Balear Uharteetan, esaterako, eskola-ordu-
tegiaren ostean jarri dira erlijioko orduak; EAEn, 
berriz, ezer ez.

Ikasle guztien herenak Elizak zuzendutako -baina 
diru publikoz ordaindutako- zentroetan ikasten 
badu, zer nolako Eliza-Estatu banaketa da hori?

Aipatzekoa da baita erlijioko irakasleak gotzain/
imamek izendatzen dituztela zuzenean. Hala, erli-
jio katolikoko irakasleek (ia guztiek) jardunaldi oso-
ko lanpostua eduki ohi dute, baina jardunaldi er-
diko ikastordu kopurua izaten dute batez beste. 

Proselitismoa eta adoktrinamendua eskolatik kanpo!

Burujabe eguna Tafallan
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Iragan irailaren 17an Burujabe Eguna antolatu zuten hainbat 
eragilek Tafallan. Bertan, eredu ekonomiko eta sozial berri 
baten alde egiten duten kooperatiba eta elkarteak bildu ziren, 
sistema kapitalistari aurre egiteko eta bestelako kontsumo 
ereduak ezartzeko aukera desberdinak badirela erakutsiz.

Eguerditik Tafallako plazan antolatutako azokan, alternatiba 
kooperatibo eta burujabeak ezagutzeko parada egon zen; 
gertuko alternatibak, auto-hornikuntzan eta erabaki propioe-
tan oinarrituta elikagaiak, energia, argindarra edota Internet 
zerbitzuak eskaintzen dituztenak. Bertan izan ziren Ondalan-
koop, Goiener, Izarkom, Olatukoop, Koop57 eta Udalbiltza, 
besteak beste.

Arratsaldean, musika jaialdia izan zen zezen plazan Asgarth, 
Rotten XII, Jaleo, Anita Parker, Nahiak Nai eta Bacanes-en 
eskutik.

Antolatzaileek, burujabetza egunero lantzearen 
aldarria zabaltzearekin batera, premia politiko bihurtu 
behar dela azpimarratu zuten. Izan ere, alternatiba 
sistemiko burujabe baten bidean, ezinbestekotzat 
jotzen dute herri mugimendu, sindikatu eta erakunde 
politikoen arteko elkarlana eta indar metaketa. 
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Irailaren 18an Sultana Jaya Euskal Herrira iritsi zen, bere herriak, 
Saharak, jasaten duen okupazioa salatzeko bira baten barruan. 
Emakume sahararrek beren lurraldea okupatzen duten marokoa-
rren armada, polizia eta paramilitarren aurrean egiten duten erre-
sistentzia baketsu eta ausartaren adibide nabarmena da Sultana. 
Bai berak, bai amak, bai ahizpak 500 egun baino gehiagoz jasan 
dute marokoarren setioa, baita beren etxebizitzaren kontrako 
eraso etengabeak ere. Iraindu, kolpatu, bortxatu egin dituzte...

Lurralde okupatuetako emakume sahararrak dira zapaltzailea-
ren aurkako borrokaren abangoardia. Beren herriaren bizitza eta 
etorkizuna askatasunean irudikatzen dute. Erresistentzia bake-
tsuaren adibide dira, eta beldurtu nahi dituzte. Marokoren erre-
presioa basatia da. Marokoko indar militar eta paramilitarrek ge-
rra lurralde bihurtu dituzte emakume sahararren gorputzak.

Eta Espainiako Gobernuak gero eta jarrera lotsagarriagoa du gai 
honetan. Inoiz ez da arduratu Lurraldearen Potentzia Administra-
tzaile gisa dituen betebeharrez, eta aurtengo martxoaz geroztik 
Maroko inbaditzailearen alde jarri da zuzenean. 

Shukran Sultana. Eskerrik asko, Sultana.

Marhaban byaqwm, Sultana
Ongi etorri gurera, Sultana
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El pasado 23 de septiembre, la Iniciativa por el Derecho 
a Techo y contra la Exclusión Social de Gasteiz organizó 
una asamblea con acampada en la plaza nueva de Gasteiz. 
Allí, con la participación de STEILAS, se denunció la 
falta de recursos del Servicio Municipal de Urgencias 
Sociales y la situación de calle en la que  se deja a decenas 
de personas cada noche en la ciudad.

2019ko maiatzean egin bezala, “Inor Ez Etxerik 
Gabe” herri-ekimenak ekintza bat antolatu zuen irai-
laren 23an Gasteizko Plaza Berrian. Ekintza horren 
bidez, Gasteizen dozenaka pertsonak bizi duten kale 
egoera salatu zen, erakundeek ezikusiarena egiten 
duten bitartean. Hiriko jendarte-mugimenduek ur-
teak daramatzate egoera hori salatzen, baina era-
kundeek arazoa alfonbra azpian ezkutatzen jarrai-
tzen dute oraindik ere, nolabait, iritzi publikoari egia 
ukatuz eta arazoari baliabiderik eskaini gabe. Hortik 
urrun, Urtaranen kabinetearen politikak, bihozgabe, 
gero eta jende gehiago bidaltzen ari dira kalera. 

Gehien behar dutenentzat benetako etxebizitza-poli-
tikei heldu gabe, Udalak bizilagunak kalera botatzen 
jarraitu du, Olarizun egin bezala.

Irailaren 23ko gauean, STEILASek batzarrean parte 
hartu zuen. Hainbat kolektibo sozial eta 100 pertso-
na inguru bildu ziren bertan; batzuek lehen pertsonan 
jasandako egoerak kontatu zituzten, beste batzuek 
bidezko borrokari jarraipena emateko ideiak azaldu 
zituzten. Ekintzak aurrera egin zuen: musika, afari au-
togestionatua, plazako arkuen azpian loaldia... Esnatu 
bezain laster prentsaurreko goiztiarra eskaini zen, eta 
aurreratu zenez, arazoari behar moduan heldu ezean, 
borrokak ez du etenik izango. Antolatuta jarraitzeko 
asmo argia adierazi zen, eta herritarrei hurrengo ba-
tzarretan parte hartzeko gonbita luzatu zitzaien. 

Ez Gasteizen ez inon, Inor Ez Etxerik Gabe!
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Donostiako olatu artifiziala gelditzeko bidean!
Adituek adierazi dute Donostiako Antondegiko 
muinoak balio natural handia duela eta olatu 
artifizialen proiektuak eragin negatiboa izango 
lukeela ingurunean.

Donostian, Antondegiko muinoan egin nahi zen ola-
tu artifiziala gelditzera dator hainbat adituk aurkeztu-
tako txosten teknikoa.

Proiektuak eztabaida sorrarazi zuen gizartean, batez 
ere, instalazio berrien eraikuntzak Antondegiko eko-
sisteman sortuko lituzkeen ingurumen-eraginenga-
tik. Tokiko kontserbazio-taldeen arabera, proiektuak 
inguruaren degradazio nabarmena ekarriko luke, 
non eta Donostiako lurretan balio berezia duen in-
gurune aberatsenetako batean.

Donostiako Udalak eta proiektuan interesatutako 
enpresak kaltea erlatibizatu dute, gainera ekosiste-
mentzat eta faunarentzat eragin positiboa izango lu-
keela ere esan dute. Aurpegia behar da gero!

Antondegiko olatu artifizialen instalazio berriak izan-
go lukeen eragina nolakoa izango den argitzearren, 
eta Antondegi Berdea plataformako talde kontser-
bazionistek eskatuta, txosten tekniko bat osatu da. 

RIGHTS! No Deaths!
Bruselarako martxa
Ehunka lagunek hartu dute parte Bruselara “Rights. 
No deaths” lelopean egin den martxan, eta ho-
rien artean izan da Catherine Verbruggen lankidea, 
STEILASen ordezkaria. Martxaren helburua Euro-
pako Parlamentuaren aurrean aldarrikapen argia 
egitea zen; mugetan giza eskubideen nazioarteko 
zuzenbidea bete dadila eskatzea, eta Europan bizi 
eta lan egiten duten pertsonen administrazio-erre-
gularizazioa exijitzea.

Europako 23 erakundek baino gehiagok deitutako 
eta beste 150ek babestutako martxa urriaren 1ean 
amaitu zen Bruselan, hainbat europarlamentarirekin 
bilerak eginda eta manifestazio masiboa antolatuta.

Ongi Etorri Errefuxiatuak, Mugak Zabalduz Karaba-
na, Irungo Harrera Sarea eta Iparraldeko Etorkinekin 
elkarteek deituta, Euskal Herriko ordezkaritza Irunen 
elkartu zen irailaren 26an. Han, Santiago Zubiaren 
ondoko parkean, omenaldi sentitua egin zitzaien 
Bidasoako uretan hildako pertsonei. Ondoren, auto-
busez, Bruselarako bidean geldialdiak eta errebindi-
kazio-ekitaldiak egin ziren hainbat hiritan, hala nola 
Poitiers, Paris edo Calaisen. 

Heriotz gehiagorik ez! ESKUBIDEAK!
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www.steilas.eus
Araba

Manuel Iradier 40 • 01005 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 • 48940 Leioa
Liburutegiko eraikina, 1. solairua
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

