
Haurreskolak Partzuergoan lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki!

Pasa  den  ikasturtean  EAEko  unibertsitatez  kanpoko  hezkuntza  publikoko  sektore
ezberdinetan  eta  bereziki  Haurreskoletan  jarraipen  handiko  greba  eta  mobilizazioak   burutu
genituen,  ikastetxeak,  langileak,  haurrak  eta  familiak  azken urteetan  pairatzen  ari  garen  egoera
larria salatu eta egoerari buelta emateko ezinbestekotzat jotzen ditugun neurriak plazaratu asmoz.

Eusko  Jaurlaritzak  eta  Haurreskolak  Partzuergoak,  ordea,  oraindik  ez  diete  gure
aldarrikapenei  erantzunik  eman.  Sektore  ezberdinetako  Negoziazio  Mahaiak  deitzeko  ariketa
formala egin duen arren, egoera larri honi buelta emateko inolako neurri zehatzik ez du ezarri mahai
gainean.

Azken  hilabeteetan  plazaratu  moduan,  LAB,  STEILAS  eta  ELA  sindikatuon  ustez
ondorengoak dira Haurreskolak Partzuergoari dagokionez, kontutan hartuta 2009tik lan hitzarmena
eta soldata izoztuta ditugula, egungo egoerari irtenbidea ematen hasteko adostu beharreko neurriak:

 Kudeaketako  eta  Hezitzaile  langileen  Lanpostuen  Zerrenda  eta  egonkortasuna
bultzatu.  Haurreskolak  Partzuergoko  langileon behin-behinekotasun  tasa  %  41ekoa  da,
kudeaketa langileena %100ekoa.
 Geletako ratioak berdintasunean oinarritutako irizpideekin aplikatu.
 Ordezkapenak bertaratze orriarekin ez baldintzatu.
 Lizentzia,  baimenak  eta  txanda  egunak  ordezkatu. Egin  ezean  lankideen  lan  karga
handitzen da eta zerbitzuaren kalitatea, berriz, kaskartu.
 Haurreskola txikietan familia guztiei 8 orduko zerbitzua eskaintzea.
 Koordinazio liberazio orduak irekita dauden gela kopurua izatea erreferentzia.
 Koordinatzaile ordeak plusa proportzionalki jasotzea (hilabete batera heldu ezean).
 Erretiroa  erraztu,  errelebo  kontratuarekin  akordio  batera  heldu. Gaurko  errelebo
kontratuen araudiaren aplikazioa  2018ko abenduaren 31n amaitzen da.
 Bajak lehen egunetik %100ean ordaindu.
 Eroste ahalmena berreskuratu.
 Dekretu bidezko ordezkoen araudirik ez! .
 Haurreskolen doakotasuna.

Eta hezkuntza publikoko gainontzeko sektoreen aldarrikapenekin bat eginez:

 Hezkuntza  inbertsioa  handitzea  (gutxienez  Europar  Batasuneko  bataz  bestekoa,  progresiboki
%6ra iritsiz).
 LOMCE Euskal Herriko gure ikastetxeetatik ateratzea eta honen moldaketa hutsa den Heziberri
bertan behera uztea.
 Hezkuntzaren merkantilizazioa alde batera uztea, egungo desorekak gaindituz hezkuntza garapen
pertsonal  eta  sozial  integralerako  tresna  izan  dadin  (kohesio  soziala,  integrazioa,  aniztasuna,
berdintasuna, hezkidetza oinarri).
 Ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen euskarazko murgiltze eredua garatzea.
 Balizko Hezkuntza legearen aurrean sindikatu, hezkuntza eragile eta herritarron parte hartzea eta
iritzia aintzakotzat hartzea.

Orain arte  Eusko Jaurlaritzak  eta  Haurreskolak  Partzuergoak ez dute  proposamen hauen
inguruko benetako negoziazio asmorik agertu.  Hau dela eta Hezkuntza Sailak eta  Haurreskolak
Partzuergoak greba eta mobilizazio dinamika mantentzea beste biderik ez digute uzten.

Irailetik  aurrera  mobilizazio  ugari burutu  ditugu  eta  gaur  Haurreskolak  Partzuergoko
hezitzaile  eta  langileok  hasiera  emango  diegu,  Unibertsitatez  kanpoko  Irakaskuntza  publikoan
burutuko diren borroka asteei.  

Haurreskolak Patzuergoko borroka astea diseinatu dugu,



- Bihar, hilak 7rako: gure eskaerekin bidalketa masiboa egingo diegu  Hezkuntza sailburua den, 
Cristina Uriarteri, eta Haurreskolak Partzuergoko gerentea den, Maite Larrañagari.
- 8an: Gure ikasleen adinak eta haurreskolen funtzionamenduak  ez dutenez uzten kontzentrazioak 
edota ekimen bateratuak egiteko aukerarik, ebakuazio simulazioak egingo ditugu haurreskola 
guztietan.
-  9an:  GREBA.  Eibarren,  Haurreskolak  Partzuergoaren  egoitza  parean,  kotxe  karabana  eta
elkarretaratzea egingo dugu.
- Astean zehar, borroka paisaia mantenduko dugu,... eta 10ean, bereziki,  Haurreskoletan amantalak 
eskegita (kanpoan edo barruan), beltzez jantzi edota larrialdietako txalekoa jantzi....
Eta  abenduaren 12an sektore guztietan greba deitu dugu.

Sindikatuon ustez, ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritza azken urte luzeetan inposatzen ari den
murrizketak eta hezkuntza politika errotik aldatzea eta honek guztiak eraginda egungo hezkuntza
publikoan sufritzen ari garen egoerari buelta ematea.

Hezkuntza Sailari eta Haurreskolak Partzuergoari dei egiten diegu sektorea aintzat hartu eta
benetako negoziazio prozesu bat abian jarri dezala, lan-baldintzak hobetu eta egungo Haurreskolak
Partzuergoak  dituen behar eta erronkei modu egokian erantzuteko.


