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> Buletina

Sexuaren araberako lan 
banaketa bere horretan 
dirau, sistema kapitalistak 
existitzen jarraitzeko 
zatiketa hori behar duelako; 
ahal duen guztia egiten 
du eta bere bitarteko 
guztiak martxan jartzen 
ditu horrela izan dadin. 
Gainera, sexu/generoaren 
araberako lan banaketa 
horrek badu jendartean 
ere onarpena. Sinestarazi 
digute lan batzuk 

egokiagoak direla emakumeontzat eta beste 
batzuk gizonentzat; lan maskulinizatuen eta feminizatuen arteko 
banaketa naturalizatu egin dute eta, hala, lan femeninoak eta 
lan maskulinoak “naturalki” existitzen direla islatzen dute. Era 
berean, “naturaltasunez” saltzen dute emakumeok zaintzaileak 
garela, gizonek horretarako denborarik eta "berezko gaitasunik" 
ez daukaten bitartean.

Hori lantokietatik harago gertatzen da, jakina,inori ez zaio arraroa 
iruditzen gehiago kobratzea autoak egiteagatik pertsonak 
zaintzeagatik baino. Bizitza eta zaintza egintzat ematen dira, 
egiten dituen subjektua, emakumeak*, ikusezin bihurtuta.

Horrek soldata arrakala areagotzen du. Hau lantokietan 
gertatzen da: baina lantokietatik harago, orokortuta dago. 

Beraz, lantokietan arrakala horiekin amaitzeak ez du soldata 
arrakalaren amaiera ziurtatzen.

Kontua ez da emakumeak* sektore maskulinizatuetan sartzea, 
hori bakarrik ez, baizik eta lan feminizatuetan merezi duten 
balioa eta aintzatespena lortzea, eta aldi berean, zaintza lanak 
demokratizatzea eta modu bidezkoagoan banatzea. Zaintzaren 
sektoreko langileen hain lan-baldintza eskasak izateak badu 
erantzule argi bat; pribatizatzen duena eta zaintza negozio 
bihurtzen duen. Soldata arrakala eta lana sexuaren arabera 
banatzea eskutik doaz genero diskriminazioak betikotzeko 
sistema kapitalistak kontzienteki bultzatu eta iraunarazten ditu.

Guk hainbat galdera egiten dizkiogu geure buruari:

• Logikoa eta “normala” al da emakumeek egindako lanetan 
gutxiago kobratzea?

• Zergatik gara emakumeok* lanaldi partzial eta aldi baterako 
kontratu gehienak ditugunak?

• Zergatik gara emakumeok* kontziliazio neurriak eskatzen ohi  
ditugunak?

• Nola daiteke sektore feminizatuetako hitzarmenen negoziazioek 
inoiz fruiturik ez ematea?

Honen ildotik, hitzarmena hainbeste urteetan berriztu ez dela 
salatu nahi dugu!

Hitzarmenaren negoziazioa orain!

Heziketa 
      bereziamartxan

Soldata-arrakalarik gabeko hitzarmen duinak!

Hezkuntza publikoan 
hezitzaile lanpostuetan 

emakume-gizon kopurua

Emakumeak %94,99
Gizonak %5,01
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https://labur.eus/altsasutopaketa

> Topaketak

Bizitza egiten dugun topaketak Atsasun 

Jaialdi antirrazista
Azken hilabeteetan urrats txiki baina 
sendoak eman ditugu. Kide askoren 
ahaleginari esker, tailerrak, presta-
kuntza saioak eta bilerak partekatu 
ditugu langile migratu eta arrazializa-
tuekin, eskualde eta federazio batzu-
tako hainbat liberaturekin eta arraza-
keriaren aurkako zein atzerritartasun 
legearen aurkako borrokan dihardu-
ten eragile eta erakundeekin.

Sindikalismo antirrazista baterantz 
goaz, eraiki nahi dugun euskal na-
zio solidario eta internazionalistaren 
zutabe funtsezkoa delako. Langile 
migratu eta arrazializatuak eskubide 

eta aukeren jabe izango diren harrera 
herri baten zutabe.

Bide honetan, Sindikalismo Anti-
rrazista Baterantz festibal hau to-
paketarako, elkar-aitortzarako eta 
elkarrengandik kolektiboki ikasteko 
espazio-denbora gisa proposatzen 
dugu, gure praxi sindikal antirrazista 
eraikitzeko bidean. LABen, zor kolo-
niala gure gain hartuz, Euskal Herrian 
langile migratu eta arrazializatuen 
enplegu-baldintzak hobetzeko urrats 
konkretuak ematen jarraituko dugu. 
Sindikatu gisa, hau da gure ardura eta 
aukera politikoa.



LEP plazak guztira 2019ko eskaintza 2021eko eskaintza 2022ko eskaintza

476HLE/ EAE 241 178 57

13FISIOTERAPEUTAK 94 0

10OKUPAZIO-TERAPEUTAK 55 0

4TRANSKRIPTOREAK 13 0

14ZHI/ILS4 10 0

3GIZARTE LANGILEAK/
TRABJ.SOZIALES

00 3

520 260 200 60

Aurrez aurreko eskolak 
bermatzeko ordezkapen 
guztiak bete orain!!!

LEP deialdia

Urtarrilaren 20an Heziketa Bereziko ikasleen inklusiorako 
eskubidea kinka larrian zegoela salatu genuen. Orduan 
esan genuen bezala urtea hasi zenetik, irakasleak ez 
diren beste kolektiboetan bezala, Heziketa Berezian, 
hamarnaka izan ziren betetzen ez ziren ordezkapenak. 
Irakaskuntza publikoko gainontzeko kolektiboetan 
bezala, LABek 2018ko sinatutako Akordioan lehen 
egunetik ordezkapenak betetzea akordatuta dagoen 
arren, Hezkuntza Sailak  ez du neurri hori bete.
Bitartean ehundaka ordezkogai etxean egon dira 
ordezkapena egiteko deiaren zain.
Horregatik Otsailaren 7an EAEko eskola publikoetako 
langileak, heziketa bereziko hezitzailea, sukaldari, 
garbitzaileak, Haurreskoletako haur hezitzaileak 
kontzentrazioak burutu genituen, eskolara sartzeko 
orduan

Lortu genuen! mahai negozia- 
tzailean ordezkagunearen akordioa 
sinatu genuen! 

EAEko Hezkuntza Saileko 
Hezitzaileontzat ere maiatzaren 
9tik aurrera martxan jarri zen. LAB 
sindikatuak egin zituen ekarpen 
gehienak kontuan hartu zituztelarik.

LAB sindikatuak, 2018ko akordioan 
sinatutakoari jarraiki, ordezkapen 
guztiak lehen egunetik, 
gardentasunez eta ahalik eta 
modurik eraginkorrenean betetzea 
bermatzen duen Ordezkagune 
sistema ezartzea lotu genuen. 
Gainera gure kolektiboari 
egokitutako ezaugarrietara 
egokitzea eta irakasle zerrendetara 
pasatzeko dugun eskubidea 

bermatu genuen. 

Ordezkoek egunero eskaintzen 
diren lanpostu guztiak bere 
lehentasunen arabera aukeratu 
ahal dituzte.

Neurri honekin, Heziketa Berezian 
azken urteetan ordezkapenekin 
ematen ziren irregulartasunak 
amaitzen dira.

LAB sindikatuak eskatu 
genuen Ordezkoen araudiaren 
negoziazioaren bitartez 
lortuko ditugun hobekuntzak 
Ordezkagunean eguneratuko dira.

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

www.lab.eus

> LAB HEZIKETA    
          BEREZIA

ARABA

Fermin Lasuen 13, Behea

01001 Gasteiz  

Tlf 648735679

666772025

heziketabereiaaraba@lab.

BIZKAIA 

Rekalde Zumarkalea 62, Behea

48010 Bilbo

Tlf 666778152   

heziketaberezia@lab.eus   

heziketabereziabizkaia@lab.eus

GIPUZKOA 

San  Bladi 1, Behea

20013 Donostia

Tlf 666775703

heziketabereziagipuzkoa@lab.eus 

> Behin-behinekotasun tasa: 

%68,61

> LEP meritu lehiaketarako 

Hezkuntza Sailaren eskaintza: 

520 lanpostu

> Behin-behinekotasun tasa 

prozesua amaitu ondoren: %24,01 

jardun osoak eta erdiak barne

BORROKAN JARRAITUKO DUGU %8ra IRITSI ARTE!

Twiter: @labheziberezia                  

Kacebook: Lab Heziketa Berezia

Inklusibitaterantz

iruten

Ordezkagunea 
LORTU GENUEN!

izatera pasatzea, hauek ere eskaintzan 
sartzeko.

Administrazioak behin-behinekotasun tasa 
kalkulatzean ez ditu kontutan hartu
jardun erdiko kontratuak horregatik %8ko 
tasara ailegatzen da zenbaki hauekin.
Jardun erdiko kontratuak kontatuta 
behin-behineko tasa %24ean geratuko
litzateke. 

    • Meritu lehiaketaren baldintzak gurekin 
negoziatu.

Administrazioen abusuen ondorioz 
behin-behinekotasun tasa izugarri altua 
da sektore publikoan. Gure kolektiboan % 
68an dago. Europak hau aldatu behar zela 
agindu zuen eta ondorioz estatu mailan 
lege berri bat atera dute: (Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.)

Abenduan onartutako estatu mailako lege 
honek eszenatokia aldatu du eta Hezkuntza 
sailak Heziketa Bereziko lan eskaintza-
ren proposamena aldatzea erabaki du.  
Oposizio faserik gabeko merituen lehiaketa 

izango da; beraz, azterketarik gabeko 
prozesua.

2022ko abenduaren 31 baino lehen deial-
dia egin behar da eta gehienez 2024ko 
abenduaren 31a baino lehen bukatuta 
egon behar da prozesua eta finkatutako 
langileak haien lanpostuetan egon behar 
dira.

Administrazioaren asmoa da 2022-2023 
ikasturtean zehar prozesua aurrera
eramatea.

Salbuespenezko egoera honen aurrean 
eta behin erabili daiteken neurri bat meritu 
lehiaketa da. Gure kolektiboan prozesu 
honetan lanpostu guztiak sartuko dira.
520 lanpostu aterako dira guztira 
Plaza guztiak meritu lehiaketa bidez bana-
tuko dira. Prozesua irekia izango da.

Meritu lehiaketa zehazten duen proposa-
mena oraindik ez dago mahai gainean. 

LAB sindikatutik eskatu duguna zera da:

    • Jardun erdian dauden plazak osoak 



AFILIATUENTZAKO ASANBLADAK ETA ORDEZKOENTZAKO 
ASANBLADA IREKIAK

FOROA DURANGON

Urtarrilaren 18an, 20an eta Urtarrilaren 
25ean burutu genituen Bizkaian, Gi-
puzkoan eta Araban afiliatuentzako  asan-
bladak.

LEP deialdia, Ordezkagunea, eta Lan Hit-
zarmenaren berri emateko helburuarekin 
egin genituen.

Maiatzaren 5ean ordezkoentzako saio be-
rezia antolatu genuen. Helburua izan zen, 
ordezkapenak banatzeko sistema berria-
ren aurkezpena egitea (Ordezkagunea) 
eta ordezkoentzako oinarrizko informazioa 
eta gure gida zabaltzea.

Maiatzaren 5ean burutu genuen EAEko 
hezitzaile afiliatuen foroa.

Landu genituen gaiak Hezkuntza Hitzarme-
na, Lan Hitzarmenaren negoziaketak, eta 
LEP deialdia izan ziren.

Foroaren helburua, gaiak aurkeztu eta afi-
liatuekin dugun informazioa tartekatzea 

izan zen. Gatazkak non dauden identifika-
tu genituen. Taldean eztabaidatu eta gure 
ibilbide orria diseinatzea zen egun horre-
tako helburu nagusia.

Gaien aurkezpena egin ondoren eztabaida 
talde handian eta talde txikietan egin ge-
nituen.
Zer egingo dugu Lan hitzarmen berria lort-

zeko, ze motatako mobilizazioak egingo 
ditugu ikastetxean, administrazioaren au-
rrean, eta kalean.

Hezitzaileon lana nola ikusarazi ikastetxee-
tan. Hezitzaileon bisualizazio kanpaina egin 
nahi dugu udazkenean.



> Elkarrizketa Gizarte langileak

AFILIATUENTZAKO ASANBLADAK ETA ORDEZKOENTZAKO 
ASANBLADA IREKIAK

1. Nortzuk zarete Gizarte langileak?  

Gaur egun  hiru gizarte-langile gara Eusko Jaurlaritzako Hezkunt-
za Sailak kontratatuak: Arabako Ordezkaritzan bi langile gaude. 
Gure kokapena Arabako Berritzegunetan da . Eta Bizkaian Gizar-
te langile bat, Ikastetxean diharduena hain zuzen ere.

Lanean, lan-legepeko  hezitzaleen kolektiboan gaude, ,fisiotera-
peutak  okupazio-terapeutak   eta hezkuntza-laguntzako espezia-
listekin batera 

2. Zein izan da zuen ogibidearen garapena urte hauetan 
guztietan EAEko Hezkuntza Departamentuan?

Duela urte batzuk sartu ginen lanpostu berean gaude, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren lan-poltsa baten bidez kontra-
tatu ondoren. Txanda-kontratu batean hasi ginen, plazaren titu-
larrak erretiro-aldian sartu zirelako. Errelebo-fase hori amaituta, 
lanean jarraitu dugu bitarteko lanpostu huts bana betetzen.

Errelebatu ditugun profesionalak gizarte-lanean urte askotan aritu 
diren langileak dira, hezkuntzaren gizarte langintzan  eremuan, 
zehazki.  Haiengandik asko ikasi dugu eta ikasten jarraitzen 
dugu. Haiekin batera,  grinaz defendatu eta defendatzen dugu 
hezkuntzan gizarte-langileen beharra. 

Gure lan-eremuan hainbat funtzio garatzen ditugu: prebentzioa, 
zuzeneko arreta, planifikazioa, ikuskapena eta ebaluazioa. Hau-
rrekin, familiekin, irakasleekin eta beste esparru batzuetako pro-
fesionalekin lan egiten dugu egunero. 

Ikaslearen premiak eta inguruabarrak pertsona, familia, erakun-
de eta komunitateekin batera lantzeko eta baloratzeko gaitasu-
na garatzen dugu.

3. Nola sortu zen Gizarte langilearen figura ikastetxean?

Bizkaian, Ortuellako Marcelino Ugalde ikastetxe publikoan gasa 
leherketa gertatu  zenean, 1980an, egoerari erantzuteko gizarte-
langile baten beharra ikusi zen. Gero, gizarte langile berbera 
Bilboko Artatse HLHIko joan zen lan egitera han zegoen gizarte 
langilea jubilatzen zelako. 

Bete behar izan da figura hori Artatsen, hartzen duten biztanleek 
gizarte-baldintza konplexuak dituztelako eta zuzendaritza-
taldeek gizarte-premien arreta hezkuntza-proiektuan integratu 
dutelako. Bere garaian, apustu garrantzitsua egin zen 80ko 
hamarkadan zentroan gizarte-langile bat egotearen alde, eta 
gaur egun figurak taldean modu integratuan lan egiten jarraitzen 

du, eta zuzendaritza-taldeak bere jarraipena pasioz defendatzen 
jarraitzen du. Baldintzatzaile sozialak alde batera utzi ezin diren 
seinale. 

Arabako lanpostuak  beste ibilbidea izan dute, Eusko Jauralit-
zak konpetentzia hartu zuenean , publifikazio prozesuan sartu 
ziren hainbat ikastetxe. Horietariko bitan  gizarte langilea zeu-
katen plantillan. Bata Diputazioko Arkauteko hezkuntza bereziko 
zentro batean  aritzen zen eta bestea Umandi ikastolan. Publiko 
bihurtzean lanpostuen kokapena aldatu zen eta ordezkaritzako 
RPTan sartu ziren, nahiz eta egunerokoan Arabako Berritzegune-
tan aritu hezkuntza bereziko aholkularitzaren languntza moduan

4. Azaldu zuen ibilbidea zein izan den

Hiruron ibilbideak desberdinak izan dira, eta esperientzia han-
dia izan dugu gizarte-langile gisa beste esparru batzuetan. 
 
Gizarte-langintza  oso aberatsa eta anitza da, eta esparru asko 
hartzen ditu. 
Laburbilduz, oinarrizko gizarte-zerbitzuetan, osasun sinteman, 
gizarte-eta lan-orientazioaan, zahartzaroari zuzendutako zerbit-
zuetan  eta mendekotasunaren alorretan, itunpeko ikastetxetan, 
hirugarren sektorean…. bakoitza bere lan-esperientziarekin aile-
gatu zen  hezkuntzan bat egin arte.

Azken urte honetan desagertzeko arriskuan egon gara baina 
ematen du  Saileko asken eskaintza publikoan finkatuko direla 3 
lanpostuak. Oso pozik gaude, oso borroka handia egon delako 



> Elkarrizketa

horren atzetik (Sindikatuak, eskolak, zuzendaritza taldeak. Gizar-
te langintzako elkargoak, Berritzeguneko lankideak, unibertsita-
tea..) Legebiltzarrean ere egon gara gure lanaren beharra alda-
rrikatzen. Gurean sinesten dugu eta datuak argiak dira.

5. Zuen lana zertan datza?

Hezkuntza-politiken helburuak lortzen laguntzen dugu, irakas-
leen eta beste espezialista batzuen lana babestuz, hezitzaileen, 
ikasleen, familien eta komunitatearen arteko komunikazio- eta 
elkarrizketa-espazioak sustatuz.

Gure figurak beren hezkuntza-garapen integralean eragina du-
ten ikasleen gizarte-ongizatearen arazoei arreta berezia eman 
behar die, familiaren, eskolaren eta komunitatearen parte-
hartzea inplikatuz (errendimendu txikia, ohiko absentismoa, 
osasun-arazoak, eskolako, etxeko eta komunitateko gizarte-
harremanak, eta familia-eremuarekiko beste muga batzuk, … ) 
 
Gainera, gure figura zerbitzu publikoen beste sare batzuekiko 
konexioa errazten duen elementua da; osasuna, gizarte-ongiza-
tea, justizia eta abar.

Gure kokapenak markatzen du ere egunerokoa. Artatseko gizar-
te langileak arreta eta eskuhartze zuzenagoa dauka ikasleekin, 
familiekin eta hango irakasleekin. Berritzegunetan aritu direnek 
ordez irakasleekin, aholkulariekin eta zuzendaritza taldeekin ba-
tez ere daukate eskuartzea, detektatzen diren babesgabetasun 
egoeretan aholkularitza ematen, beste eragin batzuen artean. 

6. Adibide batzuk gurekin partekatu ditzakezue zuen lana 
hobeto ulertzeko?

Ikasleen gizarte-baldintzatzaileei arreta eman behar zaie, 
eta modu aktiboan bilatu behar dira familien erantzuki-
zuna eta parte-hartzea. Ikastetxeak pertsona guztien ar-
teko errespetu- eta afektu-ingurunea izan behar du. 

Ikasleen garapen egokia eta eskola-errendimendua eragozten 
duen guztiari heltzen saiatzen gara. Besteak beste, absentis-
moa, osasuna, oinarrizko zaintza-gabeziak, portaera-zailtasunak, 
asistentzia-zerbitzuen eta eskolaz kanpoko jardueren erabilera 
sustatzen dira...
 
Adibide asko gehi genitzake.

Kasu larriak kudeatzen laguntzen dugu.  Eskolan ageri geratzen 
dira askotan babesgabetasun egoerak. Adibidez tratu txarrekin , 
sexu abusuekin, genero indarkeriarekin eta abarrekin lotuta dau-
denak asko dira. Horrelako egoerei aurre egiteko ezinbestekoa  

da  aholkularitza aditua, eskuhartze egokia eginez , min handia-
gorik  ez sortuz, beste sistemekin  koordinazio azkarra eta arina 
sustatuz eta arriskua gutxituz. Sare- lana oso garrantzitsua da eta 
gizarte langileok adituak gara horretan.

7. Ikastetxeetako langileekin elkarlanean lan egiten duzue?

Jakina, talde-lana ezinbestekoa da. 

Artatsen, zuzendaritza-taldeak, irakasleek eta irakas-
le ez diren langileek eta gizarte-langileak taldean lan 
egiten dugu. Lankidetza honen zentzua eta helbu-
rua gure ikasleen ikasteko ahalmena areagotzea da. 
 
Irakasle, psikologo, mediku, terapeuta eta aba-
rren diziplina anitzeko pertsonekin lan egiten dugu, 
hainbat espezialistaren ekarpena eskatzen duten ikas-
leen arazoak eta beharrak aztertu eta konpontzeko. 
 
Gizarte-langileok ikasleek bizi duten errealitatea eza-
gutzen dugu, eta arazoak hobeto ulertzen eta aurre egi-
ten laguntzen dugu. Gizarte-langilea landa-lanetako 
profesionalak gara, eta, horri esker, ikasleek bizi duten fa-
milia- eta gizarte-giroa gertutik ezagutu dezakegu. Aldi be-
rean, harreman enpatikoagoa ezar dezakegu familiarekin. 

Bestela esanda, gizarte-langileak beste bide bat gara, besteak 
beste, zentroak familiekin eta gizarte- eta erakunde-ingurunea-
rekin komunikatzeko.

Bestalde Berritzeguneko gizarte langileok egunero jasotzen di-
tugu gure aholkularitzaren eskaerak ikastetxe guztietatik, gero 
eta gehiagotan. Babesgabetasun egoerei aurre egiteko kon-
tzientzia handiagoa dago. Betaurrekoak jantzi ditugu eta gehia-



Gizarte langileak

go ikusten dugu. Hori oso ondo dago kasu larriak lehenxeago 
antzematen ditugulako, baina begirada honek dakarren  ardura 
oso handia da eta horrek eskatzen du aholkularitza  eta laguntza 
aditua prozesu osoan.

8. Zertan datza ikasleei eskaintzen diozuen arreta? Nola la-
guntzen diozue ikasleari?

Ikasleei laguntzeko moduak askotarikoak dira. 
 
Ikastetxeetan gizarte-langilearen figura izateak fa-
miliekin harremanetan jartzeko eta ikasleen esko-
la-zailtasunei aurre egiteko gaitasuna errazten du. 

Zuzeneko behaketak haurrak nola dauden jakitea errazten digu. 
Bere zaintzan zabarkeriarik badago, lehenak gara ikusten, eta 
kasu bakoitzean dagokionari jarduteko eta jakinarazteko auke-
ra ematen digu. Kasu zehatz bakoitzean egokiak diren gizarte-
zerbitzuekin, osasun-zerbitzuekin, zerbitzu soziokulturalekin 
eta haurrak babesteko zerbitzuekin harremanetan jartzen gara. 
 
Hainbat zailtasun lantzen dira; absentismoa, ase gabeko oinarri-
zko beharrak (elikadura, higienea, atsedena...), portaera-zailta-
sun bereziak, eskola-errendimendua eta familien eskola-jardue-
rarekiko lotura sustatzen dira, etab.

Gure eskuhartzea ekitatearekin errotuta dago. Horrelako egoerak 
bizi izaten dituzten ikasleek laguntza behar dute eskolako lana 
aurrera eramateko. Izan ere eskola da askoren salbatzeko aukera 
bakarra eta horretan sutsu aritu behar gara.

9. Zein izan beharko litzateke Gizarte langilearen presentzia 
ikastetxeetan?

Gizarte-langilearen figura ezinbestekotzat jotzen dugu. Zaila 
egiten zaigu ulertzea antzeko ezaugarriak dituzten beste zentro 
batzuek baliabide hori bera ez izatea, erabilgarria, errentagarria 
eta arrakasta orokorrarekin laguntzen duelako beste profesional 
batzuekin batera. 

Espero dugu Hezkuntza Sailak figura hori denborarekin zabalt-
zea eta ikastetxeetan presentzia handiagoa izatea.

Haurrak eta Nerabeak Indarkeriaren Aurka Osorik Babesteko 
ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoan, 35. artikuluan, jasot-
zen da adingabeek ikasketak egiten dituzten ikastetxe guztiek, 
titulartasuna edozein dela ere, ikasleen ongizate eta babeserako 
koordinatzaile bat izan beharko dutela, ikastetxearen zuzenda-
ritza edo titulartasuna duen pertsonak gainbegiratuta.  Lege 
honek garatzen ditu figura honen funtzioak eta hor ikusten da 
gure lanbidearen premia garbia. Beldurra kendu behar dugu 
irakasleak ez diren figurak gure sisteman sartzeko, beste siste-
metan egiten den moduan (Osasun sisteman, justizian, etb..) 
Hezkuntzarako erabat onuragarria izango delakoan gaude eta 
gure salbuespeneko egoera zabaltzea praktika on moduan  es-
pero dugu eta horretarako gure eskarmentua lagungarria izatea 
eta kontuan hartzea espero dugu.

Bukatzeko aipatuko genuke argitaratu zen gure lanari buruzko 
artikuku bat Zerbitzuan aldizkarian.  Uste dugu  gure lana hobeto 
ulertzeko eta zertan datzan sakontzeko lagungarria izan daiteke-
ela: https://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Traba-
jo_social_sistema_educativo_vasco.pdf



ETA LANGILEON SOLDATAK ZER?
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ARABA
Fermin Lasuen 13, Behea
01001 Gasteiz  
Tlf 648735679
666772025
heziketabereiaaraba@lab.

BIZKAIA 
Rekalde Zumarkalea 62, Behea
48010 Bilbo
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heziketaberezia@lab.eus   
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GIPUZKOA 
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heziketabereziagipuzkoa@lab.eus 

Ast-Osteg: 9:00-14:00/15:00-18:00
Ostr: 9:00-14:00

Edozein zalantza, iradokizun, arazoa,...  izanez gero, LAB Sindikatura deitu, konfiantza osoarekin eta berehala 
konpontzen saiatuko gara. Kontsulta presentziala izatea nahi izatekotan deitu hitzordua adosteko.

Twiter: @labheziberezia                  
Kacebook: Lab Heziketa Berezia

Inklusibitaterantz

iruten

Prezioen gorakada gure poltsikoetan nabaritzen ari gara langileok. 
Argin-darra, gasolina, elikagaiak, jantziak... guztia ari da igotzen. Guztia, 
soldatak izan ezik. 

2008tik hona, 14 urtean, langileok eros ahalmen  
galtzen ari gara. Soldatak KPIaren azpitik eguneratu 
dira.

Azken 11 urtetan behar genukeena baino 6.165 euro 
gutxiago jaso dugu.

Azken 35 urteko inflazio handiena eman da 2022an: iazko urtarrilean 
%0,5ekoa zen inflazioa, aurtengo martxoan %9,8ra iritsi da.

Eta langileon soldatak zer?
Langileon soldatak gutxienez prezioen igoera bezainbeste igo behar 
dira. Hilabete bukaerara iristeko gero eta arazo gehiago ditugu, KPIaren 
araberako soldata igoeren alde borrokatuko dugu, horixe izango baita 
erosahalmena galtzen ez dugula ziurtatzeko bermea, poltsikoen zuloak 
konpontzeko gure puntadak.

Ogia
Arraultzak

Olioa
Argindarra

Gasa
Gasolina

50 euro gehiago
41 euro gehiago
30 euro gehiago
753 euro gehiago
70 euro gehiago

340 euro gehiago

%6,5
%11
%32

%107,8
%17,3
%40,2

2020-2021 urte bitartean 
familien gastuak

2022 igoera 
orokorra

2021 eta 2022an prezioen neurrigabeko igoerak
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