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K  LABen anitzak gara. Euskal Herriko langile 
guztien sindikatua izateko lanean ari gara, afi-
liazioak eta militantziak ematen digun auto-
nomiarekin. Nortasun propioa dugu. Ez duzu 
diskurtso hutsalik aurkituko, sindikatu indepen-
dentista, feminista, ekosozialista eta euskal-
duna da gurea; ez dugu sindikalismo otzanik 
egiten eta ez dugu lehentasun korporatiborik, 
kontraboterea praktikatzen duen klase sindika-
tua gara. LAB langileon defentsa kolektiborako 
tresna da. Egiteko beste modu bat dugu, gure 
borrokek helburu zehatzak dituzte eta badaki-
gu akordioetara iristen. Langileen iritzia kon-
tuan hartu eta elkarlanean egiten dugu bidea. 

Eguneroko arazoentzako irtenbideak ditugu, 
proposamenak, bidelaguntza, etengabe be-
rritzen ari den egitasmo sindikal bat eta Euskal 
Herrirako programa sozioekonomiko propioa 
duena. Sindikatu eraldatzailea garelako, joko-
arauak aldatu nahi ditugu lan munduan eta 
jendartean. Aitzindariak izan gara sindikalismo 
feminista aktibatzen eta sindikalismo antirra-
zistarantz urrats sendoak ematen ari gara. Ka-
litatezko zerbitzu publiko eta lan baldintzen 
defentsan erreferente gara, eskubide sozialen 
borrokan eragile eta lan mundua euskalduntze-
ko bultzada.

Haurreskolak Partzuergo Publikoan eta Es-
kola Publikoan, irakasle, hezitzaile, sukaldari 
zein   garbitzaile, Zurekin Bagara:

> Jaiotze-tasaren jaitsieraren aurrean lan-
postu guztiak mantendu eta blindatzeko.

> Hezkuntza-sistemaren ardatz izatea lor-
tzeko eta planifikazioan eragiteko. Ituntze-
-sistema unibertsalarekin  bukatzeko eta 
diru-publikoaren erabilerari betekizun zo-
rrotzak eta kontrol mekanismoak ezartzeko.

> Haurreskolak Partzuergo Publikoa 
Hezkuntza Sailean integratzeko. 0-3 zikloa 
mantendu eta Haur Hezkuntzako etapa 
osoaren batasuna lortzeko, bi zikloen arteko 
koordinazioa sustatuz.

> Klase ikuspegitik, langile publiko guztiak 
defendatzeko eta hauek eskolako eraba-
kiguneetan parte hartzeko. Ikastetxeen 
autonomian sakondu eta hezkuntza proiek-



tu sendoak izateko beharrezko baliabideak 
lortzeko.

> Euskal Curriculuma egiturazko izateko eta 
euskararen murgiltze eta mantentze sisteman 
oinarrituriko ikas eredu orokortu eta inklusibo 
bakarra lortzeko. 

> Haurreskoletan eta eskola publikoetan gehia-
go inbertitu eta azpiegitura hobeak lortzeko.

> Eraldaketan eragiten jarraitzeko. Euskara eta 
euskal curriculuma, inklusioa, hezkidetza eta 
berrikuntzarako baliabideak borrokatzeko.

> Haurreskolak 2023ko irailaren 1etik aurrera 
doakoak izanik, zerbitzua indartu, lanpostu be-
rriak sortu eta lanpostu zerrenda estrukturalean 
txertatzeko.

• Langile kolektibo guztietan ardatz hauen 
baitako Lan Hitzarmen berriak borrokatzeko: 
gazte-berritze plana duena, ordezkoen lan bal-
dintza duinak eta araudi negoziatua, lan zamen 

berrikuspena, ratioen jaitsiera, egonkortasune-
rako neurriak, lan osasunekoak, euskalduntzeko 
neurriak eta klausula feministak.

• Lanbide Heziketan leku eta negoziazio-mahai 
propioak lortzeko, eta hurrengoak lantzeko: eus-
kalduntzea, lanpostu guztien defentsa, Lanbide 
Heziketako Lege Berriaren aplikazio adostua eta 
lan zamak arintzeko.

• Irakasleetan zerrenda preferentea, udako 
kobraketa, formakuntza... bezalako neurrietan 
atzera pausurik ez emateko.

• Heziketa bereziaren aitortzan aurrerapausoak 
ematen jarraitzeko.

• Sukalde eta garbiketako langileak eskola 
publikoetan  funtsezko langileak garelako eta 
negoziazioetan blokeo egoeratik atera eta nego-
ziazio-mahaietan lehenengo indarra izateko.

Egiteko beste 
modu bat



Eñaut arriaran idigoras

gastEizko Mariturri Eskolako zuzEndaria

1. Berezko lorpena da langileriaren ondoan izatea. Gertu. Arazoak en-
tzun, arazoak bizi eta sentitzean bidelagun izatea.

2. Aurrerantzean, LABek langileriarengandik gertu jarraitu behar du 
ahalbidetu dezan gure hezkuntza-sisteman egin behar dugun lana 
eta Euskal Herriaren eraikitzea eskoletatik hastea/haztea/heztea.

3. Gertutasun ideologikoagatik lehenik, eta estiloagatik ondoren. LABek 
duen militantzia eta lana egiteko modua dira nire ustez jarraitu beha-
rreko bideak.

Ane SAinz-eSpigA gArciA

OrdezkOA

1. Eskola batetik bestera ibiltzea korapilatsua da. Administrazioaren 
partetik ez dugu berehalako erantzunik ezta orientabiderik jasotzen, 
eta LAB horretan beti sentitu izan dut gertu. Ordezkoen lan-baldin-
tzen alde lanean dabil, gure egoera gainontzeko kideen egoerara 
gerturatu dadin proposamenak egin baititu.

2. Beharrezkoa da ordezkoak garen langileon beharrak Hezkuntza 
Saileko arduradunengana iristea. Azken aldian, gure baldintzetan 
modu okerrean eragiten duten neurriak ugaritu dira (oporretan 
kontratua etetea, oporrak kobratzeko irizpideak, ordezkapenak ez 
betetzeko erabakia...). Zentzu honetan atzerapausorik ez onartzea 
da LABek egin dezakeen ekarpenetako bat.

3. Irakasle izateko pausua eman berri dugunok hutsune nabariak di-
tuen Hezkuntza Sistema eraldatzeko anbizioz hasi gara lanean. Ildo 
horretan, LABek baditu Euskal Herrirako Hezkuntza Sistema Pro-
pioa eraikitzeko proposamena eta tresnak, eta bide honi zenbat eta 
lagun gehiago batu, orduan eta gertuago izango dugu helmuga.

Irakaskuntza azpisektoreetako LABeko 
kideei honako galdera hauek luzatu
dizkiegu:....

IRAKASLEAK



itSASO OrtegA OtAzO

ingeleSA teknikOkO irAkASleA. Birt lAnBide HeziketA BirtuAlA (dOnOStiA)

1. Lanbide Heziketan orientatzailearen figura Lanpostuen Zerrendan 
(LPZ) sartzea lortu du LABek.

Sindikatuaren barruan Lanbide Heziketak bere esparru propioa edu-
kitzea lortu du.  Berez bi liberatu ditu eta afiliatuen saretze bat bul-
tzatu du: foroak, material propioa, telefonoa, e-posta, eta abar.

Lanbide Heziketako borrokak, lanketak eta proposamenak aurrera era-
man ditu, eta 16 espezialitate teknikoetako langileen defentsa egin du.

Lanbide Heziketan euskararen egoera salatu du LABek. Adibidez, 
iazko ikasturtean “Euskararen egoera Lanbide Heziketan” txostena 
aurkeztu zuen.

Lanbide Heziketaren lege berriaren inguruko lanketa eta hausnarke-
ta egin da sindikatuaren barruan.

2. Kolokan dauden 16 espezialitate teknikoetako langileen lanpostuen 
defentsa tinko eta zintzoa egiten jarraitu behar du.

Lanbide Heziketaren saretzeak indartzen jarraitu behar du.

Lanbide Heziketako negoziazio esparru propioa bultzatzen segitu 
behar du LABek Hezkuntza Sailaren aurrean. Lan-karga, ratioak, ba-
liabideak, proiektuak, Lege berriak ekarriko dituen aldaketak, eta 
abarren inguruan proposamenak, lan-baldintzak eta eskubideak de-
fendatu behar ditu, eta aldi berean eskubide urraketak salatuz.

3. Langileen defentsan lan egiten duen sindikatua delako.

Langileen lanpostuak defendatzeko proposamenak aurkezten di-
tuelako eta ekintzak bultzatzen dituelako.

Hizkuntza-eskakizunetan, lanpostu guztiak 2.HE-koak izateko hele-
gitea sartu duelako.

Funtzionarioen, funtzionario-bitartekoen eta ordezkoen lan-baldin-
tzak parekatzeko eta hobetzeko lan egiten duelako.

Lanbide Heziketan sinisten eta horretan jarraitzeko asmo irmoa duelako.

1. LAB Sindikatuaren lorpenak zein izan dira zure ustez?
2. Aurrera begirako ekarpenak zein dira?
3. Zergatik ematen diozu LABi babesa?



izaskun arruabarrEna. okupazio tErapEuta

1. Soldataren ekiparazioa, seiurteko atzerapenak ordaintzea, ordezka-
gunea martxan jartzea…

2. Gure kolektiboari dagozkionak Okupazio Terapeuten funtzioen lan-
ketan partehartze aktiboa ahalbideratzea, ikasleen ratioak jeistea, 
itineranteen kilometrajea eguneratzea…

3. Langileon lan-baldintzak hobetzeko borrokan diharduelako.

ArAntzA urkidi OStOlAzA. HezkuntzA lAguntzAkO eSpeziAliStA

1. Hezitzaileon beharrak behin eta berriz mahai gainean jartzea.

2. Lan-baldintzak eta hitzarmena eguneratzea.

3. Sektore guztietako langileen eskubideen alde borrokatzen duela-
ko.

Euskal Herrikoa delako, euskalduna eta feminista delako/izan nahi 
duelako.

eSti gOgenOlA ArrizuBietA. HezkuntzA lAguntzAkO eSpeziAliStA

1. Azken urteetan Heziketa Bereziko lan-baldintzetan izandako hobekun-
tzak LAB sindikatuaren esfortzu eta borrokari esker lortu dira; besteak 
beste, lanaldia,garraioa gure funtzioetatik kanpo geratzea, formazioa, 
baimenak... Baina lorpen garrantzitsuenetako bat sindikatuak langilee-
kiko izandako  hurbiltasuna izan da. 

2. Lan-hitzarmen berri baten alde borrokatzen jarraitzea lehendabizi.

Hurrengo erronketako bat, Euskal Hezkuntza Legearen eraikuntzan  sin-
dikatuak parte aktiboa izatea. Publikoa, euskalduna eta propioa izateaz 
gain, Legean Heziketa Berezia kontuan izateko aldarrikatu behar dugu, 
oraingo zirriborroak aipatu ere ez baitu egiten .

3. Bai zerbitzu publikoetan zein pribatuetan langileon lan-baldintzak hobe-
tzeko duen negoziatzeko era gustatzen zaidalako. Hezkuntza Berezian 
LABek egindako ibilbidea inklusioaren alde,  Administrazioari Hezkun-
tzako parte garrantzitsua garela aldarrikatuz, eta langileon eskubide eta 
lan- baldintzak hobeagoak izateko nola borrokatu duen baloratzen du-
dalako. Horregatik eta ideologikoki hurbilekoa delako, nire babesa LABi 
emango diot.

HEZIKETA BEREZIA

Elkarrizketak



MaialEn orbEgozo iturraldE

HaurrEskolak partzuErgoko kudEakEtako langilEa

1. Kudeaketa arloan, lanaldi mota ezberdinak aukeran izatea lortu 
genuen hitzarmeneko 19. artikulua aldatzeko akordioari esker, 
lana eta bizitza pertsonala uztartzeko bidean beste pausu bat 
emanez. 2018ko akordioa eta 2020ko aurreakordioa ere garran-
tzitsuak izan dira. Azken hau akordio bihurtzea ezinezkoa izan ba-
zen ere LABek borrokan jarraitu eta bide judiziala hartu zuen, eta 
2018ko akordioan adostutakoa betetzera behartu zuen enpresa. 
Horri esker kudeaketako langileen LPZ egitea lortu da eta orain 
LEP prozesuan murgilduta gaude. Prozesu honen negoziazioan 
ere lan esperientzia beste hainbat sektoreetan baino gehiago zen-
batzea lortu dugu, Haurreskolak Partzuergoan urteetan egindako 
lanari balioa emanez.

2. Etorkizunera begira asko dagoela egiteko uste dut, Haurreskolak 
Partzuergoko lan hitzarmena negoziatzea adibidez. Badakit lan 
handia emango duen zerbait dela eta borrokatu egin beharko dela 
ahalik eta hitzarmen osatuena eta egokiena lortzeko, baina langile 
guztien onurarako izango da eta mereziko duelakoan nago. 

3. Gauzak pentsatuta egiten dituelako, beharrezko hausnarketak 
egiteko denbora hartuz eta ikuspegi global eta zentzudun bate-
kin, langile guztiok kontuan hartuz. Borrokarako egiten duen bi-
dea nirearekin bat datorrela uste dut, eta horregatik nik ere LABe-
kin bat egiten dut.

ArAntxA ArmendAriz irAOlA

HezitzAile OrdezkOA

1. Oso garrantzitsua izan da LABek aldebakarrez 2018an sinatu zuen 
Hezitzaile Ordezkoen Araudia.

Ordurarte dekretuz, Partzuergoaren estiloan, enpresak impo-
saturikoa genuen. Orain behintzat kontratu batzuei uko egiteko 
aukera gehiago ditugu lan-poltsan zigorrik jaso gabe: adibidez, 
murriztuan egonda 50km baino urrutiago dauden Haurreskoletara 
joateko derrigortuta ez egotea edo irailean eta urrian bi lanaldi-
-motak aukeratu badituzu eta lanaldi murriztua eskaintzen badizu-
te, posible da murriztuari uko egitea. Onura handia izan da.

Haurreskola txikietan, hezitaile bakarra ez egotea lorpen haundia 

HAURRESKOLAK



izan da eta,familiei begira,  guztiei zortzi orduko zerbitzua eskain-
tzea ere bai. 

Badaude hainbat eskubide enpresak, sinatuta izan arren, ez ditue-
nak betetzen. Nahi duena egiten du baimenen ordezkapenekin. 
Horrexegatik da hain garrantzitsua gure eskubideen defentsan bo-
rrokan jarraitzea. Antolakuntza eta borroka langileen konpromisoa 
izan behar da. 

2. Doakotasuna jada lortu behar da. Nahikoa atzeratu dute. Ez deza-
gun ahaztu arrazoia:   PNV, PSE eta PPk Partzuergoaren doakotasu-
na 2023ko bukaera arte atzeratzeko mozioa onartu zuten. 

Honekin batera, puntu nagusiak 0-3 zikloaren aitortza eta Hezkun-
tza Sailean integratzea izango lirateke.

3. Txikitatik lehenengo pertsonan bizi izan dugu etxean langileen es-
kubideen aldeko borroka eta hori izan da herentzian jaso dugun 
altxorrik garrantzitsuenetako bat.

LAB beti egon da presente etxean, gurasoak ere afiliatuak ziren.

Euskal Herriarentzako gizarte eredu berri baten alde lan egiten du 
LABek; gaur egungo egoera sozioekonomikoaren ondorioak sufri-
tzen dituzten sektore guztiekin konprometitua dago. Euskal Herri 
burujabea, euskalduna, feminista, eskubide sozialak kontuan  izan-
go dituena eta langileen lan-baldintza duinen alde apostu egiten 
du LABek, baita nik ere. 

Euskal Herria hezkuntzatik eraiki behar dugulako emango diot nire 
bozka LABi.

leire lezAmetA HOrnO

HezitzAileA

1. Azken urteetan lortutako akordioak asko  izan badira ere, 13. arti-
kulua, ordezkoen araudi berria, eta lortutako kontsolidazio-prozesu 
oso duina, izan daitezke niretzako aipagarrienetarikoak.

2. Beste alde batetik, Covid 19-agatik,  eta garai horretan orduko 
gerentearen borondatea eskasagatik, langile finkoen lekualda-
tzea bertan behera gelditu zen. Ikasturte honetan, kontsolidazioa 
prozesuarekin batera, LABek egindako indarragatik, Haurreskola 
Partzuergoak lekualdatzea egiteko konpromisoa hartzea lortu du. 
Beraz, langile finkook lekualdatzea egiteko aukera izango dugu,  

Elkarrizketak



finkatze-prozesu honetan eskainiko diren plaza guztien artean  hau-
tatzeko aukera izanez. 

3. Ez da aukerarik izan lan-hitzarmen berri bat osotasunean negozia-
tzeko, kontsolidazio prozesua bezala, premia gehiago zuten akor-
dioak negoziatzeko beharra izan dugulako. Beraz , bada momentua 
lan-hitzarmen berri bat negoziatzeko, haur hezkuntzako bigarren 
zikloarekin ekiparaziora hurbiltzen gaituena eta gure zikloaren ai-
tortza lortuko duena borrokatu behar du LABek Hezkuntza Sailaren 
aurrean. Lan-karga, ratioak, baliabideak, proiektuak, Lege berriak 
ekarriko dituen aldaketak, eta abarren inguruan proposamenak, lan-
-baldintzak eta eskubideak defendatu behar ditu, eta aldi berean 
eskubide urraketak salatuz.

Langileen defentsan lan egiten duen sindikatua delako.

Langileen lanpostuak defendatzeko proposamenak aurkezten di-
tuelako eta ekintzak bultzatzen dituelako.

Hizkuntza-eskakizunetan, lanpostu guztiak 2.HE-koak izateko hele-
gitea sartu duelako.

Funtzionarioen, funtzionario-bitartekoen eta ordezkoen lan-baldin-
tzak parekatzeko eta hobetzeko lan egiten duelako.

Lanbide Heziketan sinisten eta horretan jarraitzeko asmo irmoa duelako.



MaMEn VErgara garcía

garbitzailEa

1. Garbiketako kolektiboan ikusezinak gara; lantokietan, arratsaldeko 
ordutegiaren ondorioz, ez gaituzte ezagutzen. Pandemiarekin ikasi 
genuen ezinbestekoak garela, baina zaintzaren balioaren eta bizitza 
zentroan jartzearen inguruan sentsibilizazio handiagoa badagoen 
arren, asko dago egiteko. LABen Idazkaritza Feminista sortzea, klase-
-sindikatua izatea (denok gaude hezkuntzan ordezkatuta), gure esku-
bideak defendatzeko lehen lerroan egoten laguntzen digu. Hezkun-
tzako langileak gara, eta, gainera, eskolaren zati bat.

2. Garbiketako langileen hobekuntza-zerrenda oso luzea da. Hasteko, 
familiarekin eta lagunekin egoteko bateragarria den lan-ordutegia 
lortzea. Ez dut ulertzen nola administrazioak hitzarmena negoziatze-
ko interesa erakutsi zuen (2009tik berritu gabe), eta LABek soilik in-
tziditu zuen horren beharraz, eta gai-nerako sindikatuek errefusatu. 
Denbora asko galdu da, esaterako, gure funtzioak zereginak zehazte-
ko, zer eta zein maiztasunez garbitu behar dugun. Metrajea ere jaitsi 
behar da; lanean hasi nintzenean, es-kolek mahaiak eta aulkiak bes-
terik ez zituzten, orain ordenagailuak daude, kristalak... eta hori ez da 
metrajean islatu, ez da neurtu, eta gure bizkarrean erori da. Adibidez, 
batxiler-zentro batean, ordutegitik kanpo era askotako ikastaroak 
egiten direnean (Irale, Hobetuz, Lanbide…) dena  dimentsionatzen 
da garbiketa-zerbitzua izan ezik. 

3. Hasteko, konfiantza dut, arrazoiren batengatik harremanetan jartzen 
naizenean beti laguntzeko daduelako. Azken 2 urteetan arazo la-
rria bizi izan dugu: erakunde guztiek atea itxi dute, hitzordua eskatu 
behar da, ez dute telefonoa hartzen…, eta LABeko liberatuek bai. 
Hori laguntza handia da, batez ere informatikaz ez dakiten lankideen-
tzat.

Oso kolektibo feminizatua gara, 50 urtetik gorako pertsonala, oso 
arduratsua eta profesionala, baina egoera bidegabeak jasateko joera 
duena, protesta egin barik. Espero dut LABek gure aldarrikapenak 
gidatuko dituela eta mugitzera bultzatuko gaituela.

SUTAGAR
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OSAne pulgAr mirAndA

SukAldAriA

1. LAB beti izan da kolektiboaren aldarrikapen guztiak bultzatzen, bai 
lan-baldintzak hobetzeko (ratioen jaitsiera, dietengatiko orduak, 
prestakuntza...) Jangela-eredua aldatzea ere defendatu du, sukal-
daritza hezkuntzaren parte dela aldarrikatuz. “Gure platera gure 
aukera” egitasmoan parte hartzen du.

2. Badakit bide luzea dagoela egiteko eta asko dagoela hobetzeko. 
Hala nola: 

> Egiteke dauden lan-hobekuntzekin jarraitzea:funtzioak aitortzea, 
kolektiboaren kategoria igotzea (daukagun erantzukizunagatik eta 
egiten ditugun zereginengatik, ez baikenuke administrazioaren ka-
tegoria baxuenean egon behar).

> Erretiro goiztiarragoa lortzea, gure lanak eskatzen dituen eskaki-
zun fisikoek bideraezina egiten baitute 67 urte bete arte baldintza 
onetan lan egitea.

> Ordezkagunea martxan jartzea, langileen kontratazioa eta or-
dezkapena bizkortzeko. (Izan ere, gurea bezalako zentruetan, 800 
mahaikide eta 10 sukaldarirena ezin dira 3 sukaldari kendu, gertatu 
den bezala, eta zerbitzua berdin atera dadin nahi izatea, jakinda 
ordezkapen-zerrendetan jendea zain dagoela).

> Hurbileko eta sasoiko janariarekin menuak egiten saiatzea, kali-
tatea hobetzeko.

> Hitzarmen berri bat egitea, LABek 4 urtean eskatu eta lan egin 
duena, gainerako sindikatuek hatzik mugitu gabe: lan-arriskuena 
lantzeko, lanpostuak egokitu edo funtzioen banaketa zehazteko…, 
e.a.

3. LABen konfiantza dut, langileen arazoak berehala konpontzen di-
tuztelako edo saiatzen direlako, transmititzen duten informazioa-
ren egiazkotasunagatik. Gainera, liberatutako lankideek sare bat 
sortu dute izapideei, euskalduntzeari, prestakuntzari, kolektiboaren 
berrikuntzei eta abarri buruzko informazioa jasotzeko.

Halaber, afiliatu gisa ideiak eman ditzakedala sentitzen dut, eta 
une oro gustatzen ez zaizkidanak eztabaidatu ditzakedala.

Aurrera eta jo ta ke!



Sostengua 

Babesa 

Elkartasuna

Indarra 

Bultzada

Egiteko beste  
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@labirakaskuntza, 
@LABhaurreskolak, 
@labirakasleak
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LAB Heziketa Berezia
LAB Irakasleak EAE
LAB Sukalde eta Garbiketa
LAB Haurreskolak
Instagram: https://www.instagram.com/lab_irakasleak/
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