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K  Itzulera segurua. Jakina da 2020. urtean hasi zen 
pandemiak eragin zuzena izan duela gure bizitzetan, 
konfinamendu garaia pasata, erronka berri bat sor-
tu zitzaigun hezkuntzan, eskolara itzulera seguru bat 
lortzea. LAB sindikatutik irakasle eta ikasleen esko-
lara itzulera seguru baten alde borroka ezberdinak 
burutu genituen, gure eguneroko arazoei erantzuna 
ematen saiatuz eta guztiontzako beharrezkoak ziren 
osasun neurriak bermatuz. 

Lanbide Heziketako irakasle teknikoak. Desager-
tzear dauden 16 espezialitateetako langile tekni-
koen egoerari heldu genion, irakasle izateko maste-
rra egiteko aukera izatea bermatu genuen, honekin 
oposizioetara aurkeztu ahal izateko aukera emanez. 

Lan hitzarmenaren negoziazioa. LAB sindikatua-
ren borroketako bat izan da lan hitzarmen berria eta 
ordezkoen araudi berria sinatzea; ordezko, bitarte-
ko funtzionario edo (interino) eta karrerakoentzako 
lan baldintzak hobetzeko asmoz. Honekin lotuta, 
2022ko maiatzaren 26an, ikastetxeak hornitzeko 
akordio berria sinatu genuen. Honen bitartez, es-
koletako ratioak jaistea lortu dugu, eskoletan PT, 
aholkulari eta orientatzaile gehiago egotea, Lanbi-
de Heziketan lehen aldiz orientatzaile figurak txer-

LORPENAK
ETA ERRONKAK
AZKEN LAU 
URTEETAKO 
LORPENAK

Aurreko hauteskunde sindikaletatik 

hona, LAB sindikatutik hainbat erronka 

eta borroka burutu ditugu irakasleen 

lan baldintzak hobetzeko asmoz. 



tatzea eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzatik 
aurrera tutoreen lan karga arintzea. Honi esker, 
2022-2023 ikasturtean Lehen Hezkuntzako kide-
goan 470 irakasle berri eta Bigarren Hezkuntza-
ko kidegoan 288 irakasle lanpostu berri sortzea 
lortu da, eskoletako ratioak eta lan karga arin-
tzea lortuz. 

Estabilizazio prozesuak. Honen aurrean, La-
kuaren hasierako proposamena nahikoa ez zela 
ikusita, prozesu honetan plaza gehiago sartze-
ko presioa eta lanketa egin genuen, honetarako 
dinamika ezberdinak erabiliz, hala nola, Bizkai-
ko Delegazioaren okupazioa, kontzentrazioak... 
Egindako lanaren ondorioz, meritu-lehiaketara 
mila plaza gehitzea lortu zen. Nahiz eta plaza 
kopurua handitzea lortu genuen, LABetik uste 
dugu prozesu hauen bitartez ez zaiola hezkun-
tza publikoan irakasleok daukagun behin-behi-
nekotasun tasaren arazoari irtenbiderik ematen 
eta honetan lanean jarraituko dugu. 

Langileok egonkortzeko neurriak: LAB sindi-
katuaren proposamenez esleipen prozesua ho-
betzeko hainbat neurri hartu dira. Lehenik, pro-

zesu osoa udako oporren aurretik egitea lortu 
da; horrek eskolen antolaketa eta bitarteko lan-
gileen egoera hobetu ditu, uztailerako lanpos-
tuak esleituta egoteagatik. Bigarrenik, irakas-
leon kidego bakoitzean lanpostuak betetzeko 
prozedurak gauzatzeko 3 urteko zikloa ezarriko 
da. Lanpostu huts bat betetzeko 3 urte bete au-
rretik deialdi publiko bidez onartu beharko da 
eta oposizio-lehiaketaren bitartez bete (lanpos-
tu bat gehienez ere 3 urte egongo da behin-
-behinean, epe hori gaindituta EPE prozesu 
batera atera beharko da eta beraz, lanpostua 
ikastetxean egonkortuko da) LABek proposa-
tzen zuen bezala urtero kidego ezberdin baten 
oposizio-lehiaketa egiteko asmoa adierazi du 
administrazioak, kidego hori 3 urte eta gero 
berriro ere abiapuntutik edo "0" esleipenetik 
hasiz. Hirugarrenik, karrerako funtzionarioen 
kasuan herrialdea gaindituz ondoko eskualdea 
aukeratzeko eskubidea martxan jartzea lortu 
dugu. Eta azkenik, ezin aipatu gabe utzi, kendu 
egin dela bitarteko langileek aurreko ikastur-
tean esleitutako ikastetxean jarraitzeko zuten 
derrigortasuna, hau borondatezkoa bilakatuz.



DATOZEN 
LAU 
URTEETARAKO 
ERRONKAK

Plantillak hornitzeko akordioa garatu. Sinatutakoa be-
tetzen dutela bermatzea izango da gure lanetako bat eta 
honi lotuta, zehaztu ziren figura berrien funtzioak zehazteko 
negoziazioan zentratuko gara. LABetik berrikuntzarako figu-
rak proposatu genituenean, eskoletako eraldaketa peda-
gogikoan laguntzeko figura propioak izatea zen helburua. 
Hezkuntza Sailak aldebakarrez ezarri ditu BEA irakasleen 
funtzioak, gurekin negoziatu gabe eta gure eskaerak kon-
tuan izan gabe. Aurten egiten ari garen bezala, funtzioak 
zehazteko lanean jarraituko dugu. 

Lan hitzarmen berri baterantz. Hauteskunde sindikaleta-
tik aurrera gure ildo nagusietako bat, lan hitzarmen berri 
bat sinatzea izango da. Honen bitartez langile guztien lan 
baldintzak hobetzea izango da helburua eta baita bitarteko 
funtzionario eta karrerakoen arteko baldintzak parekatzea 



ere. Aurreko ikasturtean lan-hitzarmena berritzetik 
gertu egon baginen ere, oraindik ere LABentzat ezin-
bestekoak diren arloetan adostasunak lortu behar 
dira: besteak beste, lanaldia murrizteko neurrietan, 
funtzioak zehaztean, ordezkoen araudian eta lizentzia 
eta baimenetan. 

Irakasleon lanpostu guztiak mantentzeko borroka 
eta akordioak lortzea. Jaiotza-tasaren jaitsierak epe 
ertainean ondorioak izango ditu irakasleon kolekti-
boan, horregatik, LABetik irakasle guztien lanpos-
tuak bermatzeko beharrezko dinamikak eta borrokak 
hauspotuko ditugu. Besteak beste, 2022ko maiatza-
ren 26ko akordioan lortu bezala, esleipen-irizpideak 
oinarri izanik, lanpostu guztiak bermatuz hezkuntza-
ren kalitatean eta zuzeneko arretan hobetzen lagun-
tzeko neurriak. LABek hurrengo arloetan sakontzeko 
apustua egingo du: ko-irakaskuntzan eta eraldaketa 
pedagogikoan; hizkuntza indartzeko programetan, 
euskararen irakaskuntzan, alegia; euskara etxetik ez 
dakarten ikasleak eskolan euskaraz murgiltzeko pro-
grametan; hezkidetzan oinarrituriko esku-hartzeetan; 
edota aniztasunaren trataeran.

Alde bakarrez hartutako neurririk ez. Hezkuntza Sai-
la erabaki asko aldebakarrez hartzen ari da, sindikatu 
eta langileen iritzi eta beharrak kontuan hartu gabe, 
hala nola, norberarentzako eginkizunetarako baimen 
egunak ez ordezkatzea, Curri-digi ikastaroaren bat ba-
teko ezarpena, abuztuko ordainketa behin ikasturtea 
hasita aldatzea, etab. Erabaki guzti hauek sindikatuo-
kin  kontrastatu eta negoziatu gabe egin dituzte. Ho-
nen aurrean erantzun ezberdinak ematen egon gara, 
judizialki helegitea jarriz, mahai negoziatzaileetan sa-
latuz eta beste hainbat mobilizazio dinamika burutuz. 

Datozen urteetan ere, Euskal Eskola Publikoko irakas-
leon lan baldintzak hobetzeko eta Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoen lanpostuak bermatzeko lanean tin-
ko jarraituko dugu eta Euskal Herri guztirako Eskola 
Publiko Komunitarioa lortzeko beharrezkoak diren 
borrokekin jarraituko dugu. 



      Gogoan dut 2018ko akordioaren harira, orduko negoziazio-mahaie-
tan, 60 urtetik gorako irakasleen irakastorduak murrizteko eskariaren au-

rrean, Lakuak eskaera onartu zuenean. Karrerako funtzionarioei soilik aplika-
tzeko baldintzarekin onartu zuen, bitarteko funtzionariooi (ordezkooi) geroago zabalduko 
zitzaiela hitzemanda. Bete ez duen promesa.

Bitarteko irakaslea edo ordezkoa izanik, oso gogorra da konparaziozko bidegabekeria 
hori bizitzea. Plantilla berean 60 urtetik gorako irakasleak egon daitezke, murrizketekin eta 
murrizketarik gabe, klaustroa partekatuz. Eskola-orduen beherapenak adinarekin zerikusia 
dauka; nekea eta higadura fisikoa, ahalmenen murrizketa edota irakaskuntzaren digitaliza-
zio hazkorrarekiko desfasea. Hau areagotu egiten da gehiegizko ratioak jasaten dituzten 
ikasgeletako dibertsitatearen hazkundearekiko. Eta horiek guztiak irakasle guztiei eragiten 
diete oro har, funtzionarioak, bitartekoak edo ordezkoak bereizi gabe.

LABkide gisa eskatzen dut langile guztioi eskubide berberak aitortzea: 60 urtetik gorako 
irakasle guztiei nekatzeko, higatzeko, ahalmenak murrizteko eta desfaseko eskubidea ai-
tortzea.  Ahanzturan eror ez dadin aldarrikapenari eutsi eta mobilizatzeaz gain, bitarte ho-
rretan, Lakuan erreklamatzeari utzi gabe, praktikan jar litezke Lakuaren mende ez dauden 
eta gure esku dauden bi kontzeptu: elkartasuna eta ikastetxeko autonomia. Ikastetxe ba-
koitzean LPZren mugak gorabehera, uste dut lankideen adina kontuan hartuta ordutegiak 
eta taldeak antolatzeko modua bila daitekeela, haien lan-izaera baztertu gabe. 

64 urte baditut ere, oraingoz ezin aurre-erretiratu. Gizarte Segurantzan kotizatu ezin izan 
duten hainbat preso politikoren kasuan bezalaxe, 18 urte eta erdiz preso politiko izana-
gatik 2000. urtean espetxetik atera nintzenetik lanean ari banaiz ere, urteen zenbaketa ez 
da nahikoa aurre-erretirorako. 66 urte eta erdi betetakoan erretiroa hartzeko eskubidea 
sortuko dut. Eta orduan, 26 urte kotizatuta, nire pentsioaren zenbatekoa ez da 1.000 €-tik 
gorakoa izango..

Elkarrizketak
Koro Egibar, erretiratzear dagoen behin-behineko 
irakasle eta LABkidea:



Elkarrizketak

      Borrokak ekarri du, besteak beste, irailetik aurrera 22 eskola publikotatik 
hirutan (Irisarrin, Barkoxen eta Larrainen)  ikasleek euskaraz ikasi ahal izatea 8 

urte izan arte. 

Bestalde, brebeta eta baxoa -ikasle guztiek pasatu behar dituzten azterketak-, izan dira eus-
kararen aldeko borrokaren ardatz. Brebetan egindako aldaketaren ondorioz, 2016tik ikasleek 
euskaraz egiten zituzten azterketak Bordelera eramaten dituzte, hemengo zuzentzaileek euska-
raz zuzendu ez ditzaten, eta horrek eragina du ikasle euskaldunen batez-besteko puntuazioan. 
Bestetik, 2021etik aurrera, baxo berriarekin, euskaldunon hizkuntza-eskubideen aurkako erasoa 
indartu zen. 

Inposizio hauen aurka mobilizazio asko izan dira, baina 2022n urrats bat gehiago eman zen. Ins-
tituzio ezberdinetan elkartasuna bilatzeaz gainera, sare ezberdinetako irakasleek ere elkarrekin 
ekintza batzuk egin dituzte,  esaterako zuzenketa egunean 30 minutuko geldialdia. 

Mujikaren ustez, irakasleen, ikasleen eta gurasoen arteko elkarlanarekin batera, lorpen handia 
da  desobedientziaren bidez, azterketatik harago, Frantzia bezalako estatu zentralista batean, 
hizkuntza- eta hezkuntza politikan, estatuaren muga batzuk azaleratu izana. 

Orain, urrunago joan nahi dute, instituzioetan zuzenketa alternatiboa ofiziala bilakatuz, beste 
sareetako irakasleei zerbait gehiago galdeginez eta kalean eraginez. Eta horretan ere LAB bi-
delagun izango da.

Julen Mujika Azterketak euskaraz taldeko LABkideak azaldu 
digu Ipar Euskal Herrian euskarak hezkuntza-sisteman duen 
egoera dela-eta, borrokaren intentsitatea areagotu dela 2022an

      Herrian edo auzoan errotuta dagoen eskolak dira gureak. Ikasle, gura-
so eta irakasleek herri edo auzo horren parte-hartze sentimendu indartsua 

dute. 

Eskola txikietako irakasleen joan etorriek, hankaz gora jartzen dute metodologia; beraz, 
klaustroa mantentzea eta ahalik eta mugimendu gutxien egotea ezinbestekoa da. 

Araudiak, aginduak... oso orokorrak dira. Gure begiradatik interpretatu behar hori 
ezinbestekoa da. Ikastetxeen autonomia eta deszentralizazioa beharrezkoa 

da.

Nuria Korta ZUBIALDE HLHI Zeberioko eskola txikiko 
zuzendari eta LABkidea:



LABek 2022ko maiatzean Berrikuntza Pedagogikoko Arduradunen figura 
sortzeko akordioa izenpetu zuen. Ehundaka lanpostu berriren sorrerarekin 

batera, eskolak eraldaketa pedagogikorako bidelagun izango ziren irakasleez 
hornitzea zen asmoa. 

Lanpostu horien funtzioak Hezkuntza Sailak aldebakarrez eta inposizioz ezarri izanak zen-
bait korapilo sortu ditu: antolakuntza falta ikaragarria egon da hasieratik, irizpideetan in-
probisazioa eta horrek lan-zamak eta ezinegona sortu dizkigu. Azaroan Curri-Digiren aferak 
hori biderkatu zuelarik. 

LABkideon iritziz Berrikuntza Pedagogikoko arduradunon lanak lotuago beharko luke egon 
eskola bakoitzaren errealitate eta diagnosi konkretuari. Horrek lagunduko baitigu gure es-
kolaren autonomian eta hezkuntza proiektuan aurrera egiten. Bide horretan ezinbestekoa 
dugu formazioa eta berritzeguneen gidaritza sendoa.

Edurne Irola, Mariturri HLHI Eskolako Berrikuntza 
Pedagogikoko Arduraduna eta LABkidea: 

Ordezkoen lan- eta bizi-baldintzak hobetu behar dira. Milaka irakasle 
gara urteetan zehar etengabeko desplazamenduak egin behar ditugunak, 

egun batetik bestera geure bizitza moldatzera derrigortuta gaude, lana eta bizi-
tza uztartzeko zailtasunekin. Horretaz gain, uda kobratzera iritsiko garen zalantzarekin bizi 
gara, hori dela eta, udan lan prekarioagoak bilatzera behartuta gaude.

LABekin batera borrokan ari naiz beste enplegu batean jardun ahal izateko bateragarrita-
suna lortzeko eta 165 egunetara iritsi gabe ere lan egindakoa proportzionalki kobratzea 
lortzeko.

Etorkizuna badago, baina asko borrokatu eta lan egin beharko dugu, lehentasunez ordez-
koon araudi berri bat negoziatuz. 

Zumai Olalde, lanaldi herenean ari den ordezkoa 
eta LABkidea:



      Nafarroa Garaiko zonalde ez-mixtoarekin batera Arabar Errioxa dugu 
euskararen lubakia. Erronka garrantzitsua da bertakoa, egun D ereduan ika-

si nahi duten ikasleen eskola publikoen eskaintza oso urria baita. Lantziego da 
D eredua etapa guztietan eskaintzen duen eskola publiko bakarra; eta gureak, Oiongo Ra-
miro de Maeztu eskolak,  LH3 arte eskaintzen du. Bigarren Hezkuntzan ez dago D ereduan 
ikasteko eskaintza publikorik.

Zalantzarik gabe A eta B ereduak desagertaraztea litzateke apustu nagusia, ikasleak eredu 
bakar eta euskaldunean murgildu daitezen. Beraz, bide horri heltzeko egungo D eredua 
eskola guztietara zabaltzea litzateke abiapuntua. 

Hori gutxi ez eta Hezkuntza Sailak langileok etxetik gertu lan egiteko baldintzak sortzeko 
utzikeriaren ondorioz, Arabar Errioxan askotan lanera joatea nahikoa abentura izaten da 
hainbat langilerentzat. 

      Hezkuntza Sailak egiten duen eskaintzagatik (A, B+ eta D ereduak) 
irakasle euskaldun asko 1. hizkuntza eskakizuneko  plazetan gaude lanean. 

Bigarren hezkuntzatik datozen ikasleen gehiengoa D eredutik datorren arren, 
ezin dute beraien ikaskuntza-ibilbidea euskaraz jarraitu, dagoen eskaintzak ez dielako uz-
ten. Horregatik, LABek meritu-lehiaketako hizkuntza-eskakizunari helegitea jarri dio. 

Lanbide Heziketako lege berriaren aldaketan Lege berriak kidegoen berrantolaketa bat 
ekarriko du, hau da, gaur eguneko irakasle teknikoen kidegoa desagertuko da eta horie-
tako espezialitate batzuk bigarren hezkuntzan txertatuko dira. Irakasle hauen lanpostuak 
kolokan egonik LABek proposamenak egin ditu langile hauei irtenbideak bilatzeko.       

Langileontzat ezinbestekoa da langileen egoera eta baldintzak negoziatzeko lanbide hezi-
ketako mahai-negoziatzaile propioak izatea eta LABekin horretan jardungo dugu borrokan.

Igor Abanzabalegi Eraiken LHIIko Lanbide Heziketako 
irakasle tekniko eta LABkidea: 

Gaizka Gerriko, Oiongo Ramiro de Maeztu BHIko 
irakaslea eta LABkidea:
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K  HEZKUNTZA LEGEA > Irakasleak ikastetxeetan egonkortzeko neurriak 
eta EPE eredu berri baterako bidean pausuak ema-
ten hastea. 

> Irakasleon lan-zamak eta funtzioak aztertu eta ne-
goziatzea. Haur eta ikasleen beharrak handitu diren 
neurrian handitu delako langileon lana ere. Lana es-
kolan aurkitzen ditugun baldintzetara egokitu beha-
rra dago.

> Ordezkapenen kudeaketa, lizentzia eta baimenen 
eskaerak, etab. kudeatu behar ditugunean, lurralde 
ordezkaritzetatik komunikazio bideak ezartzea.

> Langile-zerrendak gazteberritzeko plan integral 
bat ezartzea. Neurri eraginkorrak ezartzea, boronda-
tezko erretiroa ahalbidetzea eta adinagatiko murriz-
ketarako aukera bitarteko langileei ere  zabaltzea.

> Langile ordezko, bitarteko eta karreradun funtzio-
narioen arteko lan-baldintzen ezberdinkeriarekin 
amaitzea, hauek parekatuz.

> Lanbide Heziketaren euskalduntze errealerako 
neurriak jasotzea.

> Lanbide Heziketarako negoziazio esparru propioa 
zabaltzea.

> Guzti hau etengabeko negoziazio kolektibo errea-
laren bitartez ematea.

LAB sindikatuak aspaldi esan zuen egungo 
hezkuntza-sistema agortua dagoela eta, 
barne eztabaida sakon bat egin ondoren, 
aurkeztu genuen Euskal Eskola Publiko 
Komunitarioa IRUTEN proposamena. Sare 
publiko bakar, burujabe eta deszentralizatu-
rako proposamena, alegia.

Azken hilabeteetan EAEko Hezkuntza Lege 
berriaren aurreproiektuaren eztabaida dago 
erdigunean. Hezkuntza Legean eragin nahi 
dugulako mobilizazioak eta grebak egin 
ditugu, “Publikoa, Euskalduna eta Propioa” 
helburu dugulako. Eraiki nahi dugun sare 
publiko bakar, burujabe eta deszentralizatu-
rako, hezkuntza-legeak trantsizio tresna izan 
beharko lukeela uste du LABek.

Langileoi eragiten diguten neurri zehatzetan 
arreta jarriz, eskatutako gauza orokorrez 
gain, EAEko eskola publikoko irakasleontzat 
honakoa eskatu du LABek:



Sostengua 

Babesa 

Elkartasuna

Bultzada

Indarra 

Egiteko beste  
modu bat

Bizitzaren gares-
titzearen aurrean 
instituzioek neurri 
partzial eta ez-nahikoak 
besterik ez dituzte ezar-
tzen. Soldaten eta pen-
tsioen kontrako erasoa da.

Bestalde, KPIaren araberako 
soldata-igoera bermatzeak 
lehentasunezkoa izan beharko 
luke. Administrazioak mahai oro-
korraren bitartez KPI azpiko igoe-
rak ezarri dizkigu langile publikoei. 
LAB sindikatuaren ustez, KPIaren ara-
berako gutxieneko igoera egon behar 
da; horri uko egitea soldaten kontrako 
erasotzat jo beharra dago. 

Erretiroari dagokionez, 2012. urtetik irakas-
leon  borondatezko erretiroa zigortu du 
Jaurlaritzak. Espainiako Gobernuko aurrekontu 
legea aitzakiatzat hartu eta urtez urte lan-hitzar-
menaren 68. artikulua indargabetuz eta milaka 
langileren eskubideak murriztuz. Borondatezko 
erretirorako pizgarriak eta plantillak gazteberri-
tzeko neurriak ezinbestekoak dira. Pentsioei da-
gokionez, hala Espainiako nola Frantziako Gobernuek 
murrizketa berriak aurreikusten dituztela salatu du LAB 
sindikatuak. Pentsio-sistema publikoaren ahultzea ekarri-
ko luketen erreforma aukerak zabalik daude Madril zein 
Parisen.

LABetik argi dugu sektore publikoak dituen gabeziei aurre 
egiteko eta langile propioak izateko Euskal Herrian lege pro-
pioak eta erabateko eskumenak gureganatu behar ditugula. 

Blokeo horren aurrean greba eta mobilizazioen aldeko apustua 
berresten du LABek. Soldata eta lan-baldintza duinak dira onda-
sunaren banaketa orekatuago baterako hanka, zerga politikarekin 
batera. Borroka sindikalaren bidez, kontrabotere sindikalismoa garatuz, 
enpleguaren, zaintza lanen eta ondasunaren banaketa (Banaketa Hiru-
koitza) agendaren erdigunean kokatzera doa LAB.
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