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Azken 12 urteotan UPV/EHUko panorama sindikalak aldaketa nabarmenak nozitu ditu:

• 2003an, CCOO zen lehen indar sindikala.LAB azkenaurreko lekuan (5.a) zegoen, Steilas, UGT 
eta ELAren atzetik. CSIF zen, 6. posizioan, azken lekuan zegoen sindikatua.

• 2007an hasten da antzematen, ez kontraesanik gaberik, ziklo aldaketa sindikala: CCOOk bere
1. lekua indartzen du, Steilas bere atzean kokaturik. Hala ere, LABen igoera 3. lekura eta bere
bozka kopuruaren hazkundea dira azpimarragarrienak. Boto hazkundeak, neurri apalagoan
bada ere, nozitzen du ere ELAk, zeina, hala ere, UGT-ren atzeko 5. lekuan kokatuko den. UGT-
ek, 2003ko hauteskundeekin alderatuta, bozka galera edukiko du. CSIF da, berriz ere, azken
lekuan kokatuko dena, bozka jeitsiera ederra nozituko duelarik.

• 2011 urtean bilakatzen da LAB UPV/EHUko sindikaturik bozkatuena. Steilas 2. lekuan
kokatzen da. CCOO, bozka kopuru galera oso handia (-31%) jasota,  3. lekuraino atzera egiten
du. UGT, bozka kopuru txikia (%2) berreskuratuz, 4. lekura jeisten da, eta ELA UPV/EHUko
plantillaren arteko sostenguaren jeitsiera handiari (-10,9%) hasiera ematen dio. CSIF azken
lekuan mantentzen da, bozka-jeitsiera izugarria (-%42) jasoz.

• 2015eko emaitzek LAB UPV/EHUko lehen sindikatu gisa kokatzen dute berriro ere, 2. lekuan
Steilas dagoelarik (biek, kipuru txikian bada ere, euren bozka-kopurua igoz). Nahiz eta bozkak
galtzen jarraitu, CCOO-k 3. lekua mantentzen du. Azken honek galdutako bozka kopuru ia
berbera igotzen du UGT-k, 4. lekuan mantenduz, CSIFek hautagaitzarik aurkeztu ez duen
hauteskundeak izan direlarik. ELA, jasaten jarraitzen duen bozka galeraren (-61) ondorioz, 
sindikatuen arteko azken posizioan (5.a) kokatzen da UPV/EHUko sindikatuen artean bai
ordezkaritza zein bozka kopuruari dagokionez.

Zein faktorek bultzatu zuten 2007an era kontraesankorrean antzematen hasi zen eta 2011n 
bere intentitate guztiarekin somatu zen ziklo aldaketa?

Mapa sindikalaren egonkortasuneranzko urratsak ari gara ematen ala aldaketa berriak
nozituko ditugu etorkizunean? Zer motatakoak? 
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Gaur egun, lehenengo hiru indar sindikalen arteko (Steilas, UGT, LAB) lehiaz hitz egin daiteke, 

hala funtzionarioen nola lan-kontratudunen AZP-ko langilegoaren artean:hala funtzionarioen nola lan-kontratudunen AZP-ko langilegoaren artean:

• AZP funtzionarioen artean LAB 2. sindikatu bozkatuena bilakatu da, Steilas-en atzetik (1.a), 

UGT 3. lekuan kokatzen delarik.

• Lan-kontratudunen AZP-koen artean LAB 3. indarra da, 2.etik oso gertu (Steilas), UGT izanik

sindikatu bozkatuena (1.a).

• Orokorrean, LAB 3. lekuan kokatzen da, UGT bigarrena izanik eta Steilas lehena.

• Hala ere, langileen parte hartzea hauteskundeetan, oso altua izaten jarraitzen badu ere 

(%66,9 funtzionarioen artean, %74,3 lan-kontratudunen artean) %3 jeitsi zen 2015ean AZP 

funtzionarioen artean (nahiz eta Bilbon eta Gipuzkoan –neurri apalagoan- igo arren) eta lan-

kontratudunen AZP-koen artean egonkor mantentzen da (Araban eta Bilbon igoz eta Leioan

eta Gipuzkoan jeitsiz).

• Botu-emaileen kopuru absolutoa berdin-berdina izaten jarraitzen du (1.721 bozka 2015ean, 

1.273 bozka 2011n), nahiz eta errolda %3,1 igo den (2011ko 1.791etik 2015eko 1.846ra). 

Aurtengo hauteskundeetako emaitzek egonkortasuneranzko joera adierazten dute ala 

jarraituko dute aldatzen eta fluktuatzen hurrengo urteetan?

AZP-ren parte hartze txikiagoak langilegoaren urruntzea ekintza sindikalarekiko UPV/EHUn

adierazten du? Joera horrek egonkortzera joko du datozen urteetan?
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IIP funtzionario:

• Kolektibo honetan irakasle guztiak finkoak dira, CCOO-k segitzen du izaten sindikaturik bokatuena 227 bozekin, • Kolektibo honetan irakasle guztiak finkoak dira, CCOO-k segitzen du izaten sindikaturik bokatuena 227 bozekin, 
gero STEEILAS dator 106 bozekin eta LAB 98rekin. CSIF desagertzen da UPV/EHUtik eta bereak ziren zenbait boz
CCOO eta UGTra pasatzen dira.

• IIP iraunkorren artean funtzionarioak %77 dira, beraz, unibertsitatearen erabakitze guneetan ere askoz gehiago
dira.

• IIP funtzionarioen partaidetza %29koa izan zen, aurreko hauteskunde sindikaletan baino 4 puntu beheragoko
partaidetza, beherantza doan joera hori azkeneko deialdietan mantendu izan da.

• Zeintzuk dira arrazoiak? Lan-hobekuntzak sindikalismotik at eskuratzen dira? Murrizketen kontra sindikatuen
jarduna ez da erabakigarria izan?...

IIP laborala:

• IIP laboralean LAB indar bozkatuena da 299bozekin, gainerako indar sindikalak nahiko distantziatara daude; Steilas
bigarren indarra da 161 bozekin.

• IIP laboralaren osaera anitza da: IIP laboral finkoa %19,53 baino ez da. Gainerakoak prekarioak dira, irakasle
elkartuen gehiengoa izan ezik.

• IIP laboralaren partaidetza %20,2koa izan da, 2011an izandakoa baino 5 puntu beheragokoa. Goian aipatutako IIP 
laboralaren osaera anitz horretan zenbait azalpen bilatu daitezke, finkoen artean %44k hartu du parte, 
funtzionarioen partaidetza baino askoz handiagoa; baina, laboral prekarioen artean %13,7-k baino ez du parte 
hartu. Bistan da, IIP ez iraunkor eta prekarioa sindikalismotik oso-oso urrun bizi dela. Sindikalismoa pertsonal
prekarioekin aktiboagoa izateko, zer nolako aldaketak egin beharko genituzke?

• LAB-ek IIP laboralean gehiengo izateak ez dakar unibertsitate erabakitze guneetan pisu handiagoa izatea. IIP 
laboral iraunkorra IIP finkoen % 33 baino ez da, eta bozen kopuru handi bat irakasle prekarioarena da.

• Amaitze aldera, IIP-k sindikatuei erakutsitako atxikimendua AZP-k erakusten duena baino askoz txikiagoa da 
hauteskun sindikaletan izandako partaidetza aintzat hartzen badugu. Distantzia hori gutxitu egiten da 
hauteskunde akademiko eta errektoretzarako hauteskundeetan. Zergatik? Zeintzuk izan daitezke arrazoiak? 
Irekitzen prozesuan ahaleginduko gara arrazoi horiek aurkitzen.
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1990 eta 2015 urteen artean AZP-ren langile-kopurua %132,5 igo da:

• 1990 eta 2003ren artean %71,5; 2004 eta 2015 urteen artean %35,5 (%13,5 krisi ekonomiko garaian -2008/2015).

AZP funtzionarioen kopurua %138 igo da 1990 eta 2015 urteen artean:
• %70 1990 eta 2003 urteen artean; %40 2004 eta 2015 urteen artean (%21 2008 eta 2015 urteen artean).

Lan-kontratudunen AZP-koen kopurua %117 igo da 1990 eta 2015 urteen artean:
• %75,3 1990 eta 2003 urteen artean; %23,9 2004 eta 2015 urteen artean8baina %2,5 jeisten da mota honetako

langile-kopurua 2008 eta 2015 urteen artean).

Plantilla hazkunde hauek prekarietate tasa handiarekin batera (behin-behinekotasun gisa ulertuta gure kasuan) 
ematen dira, AZP funtzionario eta laboralaren %54,9ko portzentaje eskandalagarria izanik, kolektibo bakoitzean era 
ezberdinean banatuta:
• AZP funtzionarioen %45 (612 pertsona) behin-behinekoa da.
• Lan-kontratudun AZP-koen %80 ere (415 pertsona) behin-behinekoa da.

Eta AZP-koen Titulazio Taldeen azterketa eginez gero, ondokoa antzemango dugu:
• Askoz gehiago eragiten die AZP-ko lan-kontratudunen IV. (eskola-graduatua), III. (Goi Batxilergoa, LH II) eta I. 

(Doktore, Lizentziatu, Ingeniari, Arkitekto) taldeetakoei.
• A (gestio teknikariak –doktore, lizentziatu…-) taldekoe AZP funtzionarioen artean. 

Hala ere, IIP/AZP ratioak estatuko unibertsitate publiko presentzialen askoz beheragotik egoten jarraitzen du:
• UPV/EHUko IIP/AZP ratioa: 1,9 (unibertsitate guztien arteko 2. ratiorik txarrena).
• UPNA/NUPeko IIP/AZP ratioa: 1,3.
• Estatuko unibertsitate publiko presentzialen IIP/AZP batez besteko ratioa: 1,5.

UPV/EHUko sindikatu gehienek lan-kontratudunen AZPkoen Lan Eskaintza Publikoaren aurkako jarrera egokia izan 
ote zen?

Nola egin beharko genieke aurre AZPkoen behin-behinekotasun tasa eskandalagarriei?

Posible da kudeaketa tekniko-administratiboaren efizientzia handitzea IIP/AZP ratioa Estatuko unibertsitate
publiko presentzialen batez bestekoa baino %26,7 txikiagoa izanik?
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Irakasle eta ikertzaileen kopurua azken 30 urte hauetan asko hazi da eta haziera kuantitatibo horretan
2000tik aurrera izandako aldaketa kualitatiboen eragina nabarmena da:2000tik aurrera izandako aldaketa kualitatiboen eragina nabarmena da:

5.621eko kolektiboaren osaketa:  Plantillako IIP (bereziki finkoak, baita ere asoziatuak eta atxikiak): 3.805; 
behin- behineko pertsonala (bereziki LIUak): 565; eta Ikerkuntzako Formakuntzan daudenak (PIF) eta 
kontratatudunak (PIC), guztira 1251.

• 2015ean funtzionarioen kolektiboa, 1.960 lagunekoa da, IIPren %34,86  eta dakizuenez langile
iraunkorrak (finkoak) dira. Zenbaki absolutuetan azken 4 urtetan 613 gutxiago dira eta pentsa genezake
hurrengo 4 urtetan, jubilazioak direla eta, beherako joera hori mantenduko dela.

• Laboralak IIPren kolektiboen kopurua 3.661eko bada ere, laboralen kolektibo osotik iraunkorrak soilik
%19,53 (Osoak/Agregatuak/Lankideak/IVEF/ iraunkor doktoreak, orotara: 715 lagun ). Nola egonkortu
euren ibilbide akademikoa?

• Zenbaki absolutuetan azken 8 urtetan 1.000tik gora lagun gehiago dago irakasle eta ikertzaile laboralen
kolektiboan. Hazkunde horren arrazoia zera da: bekarioak orain kontratu laboral bat izatean lan
eskubideak dauzkaten langileak bihurtu direla, baina prekarietate maila altuarekin eta soldata baxuekin. 
Zer egin dezakegu kolektibo horren lan egoera duina izan dezan?

• Egoera prekarioan Unibertsitate Bitarteko laboralak(LIU, 500 lagun) aurkitzen dira ere, eta, batik bat, 
kontratu partzialak dituztenak zabor soldatekin. Zer egin daiteke kontratazio partziala murrizteko eta 
soldata izan dadila lan jarduerarekiko proportzionala?

•Oso egoera prekarioan daudenak erePIC-ak, ikerketa proiektuei lotutako ikertzaileak (320 lagun), dira.

•Azkenik, ezin ditugu ahaztu formakuntzan dauden irakasleak, atxikiak(326) eta laguntzaileak(34), 
gainerako irakasleen soldatarekiko %15 gutxiagoko soldatekin eta ordezkatze tasari ezarritako blokeoak
irakasle iraunkor izateko aukera geldiarazia. Zer egin daiteke egoera horri buelta emateko eta agenda 
sindikalean lehentasuna izateko?

• LOMLOUren 48. artikuluaren arabera, unibertsitate publikoaren plantiletan bermatu behar da jardunaldi
osoko lanpostuetan %51a IIP funtzionarioak bete behar duela,  beraz IIP laboralak (iraunkorrak eta behin
behinekoak) ezin du plantilaren %49a gainditu, horren arabera irakasle behin betiko irakasle laboralen
ibilibidea zeharo mugatua gelditzen da. Posible da ibilbide akademiko laborala garatzea pertsonal
prekarioa murriztu gabe eta LOMLOUren 48 artikulu hori aldatu gabe?
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Adin piramidea sinplifikatzeko eta hobeto ulertu ahal izateko hiru marra gorri marraztu ditugu:Adin piramidea sinplifikatzeko eta hobeto ulertu ahal izateko hiru marra gorri marraztu ditugu:

• 30-34 urtetatik beherantza, batez ere,  PIF eta PIC pertsonala aurkitzen da, kolektibo horietan
emakumezkoak gehiengoa dira.

• Lehenengo eta bigarren marra gorrien artean eta 44 urte arteko zatietan Unibertsitate Bitarteko
laboralak (LIU) eta prestakuntzan dauden irakasleak( lagunak eta, batez ere, atxikiak) aurkitzen dira. 45 
eta 49 urte bitartean IIP laboral iraunkorraren presentzia hasten da nabaritzen, funtzionarioena
mugatuagoa izaten segitzen duen bitartean. Tarte honetan irakasle iraunkorraren presentzia hasten
da. Adin tarte horretarainoko gizon eta emakumeen arteko parekotasuna desorekatzen hasten da, 
gizonen alde adina hazi ahala.

• Bigarren eta hirugarren marra gorrien artean IIP iraunkorraren gehiengoa aurkitzen da, eta IIP 
funtzionarioen presentzia gehiengoa da. Emakumeen presentzia jeisten da modu esanguratsu batean.

• Azkenik 60 urtetik gorakoen artean IIP laborala eta emakumeen presentzia testimoniala da. Hasierako
adin tarteetan ikusitakoaren kontrako joera.

• IIP iraunkorraren gehiengoa funtzionarioa da %77 eta horien artean,  elebiduna % 32,27 baino ez da; 
gehiengoa gizonezkoak eta 50 urtekoak baino nagusiagoak dira. Zeintzuk dira IIPren kontratazioari
begira ezarri beharreko politikak?

• Eboluzioa/Ordezkapenaren arazoa hurrengo urteetan ordezkatze tasaren gainean ezarriko den politika
da. Erretiroak sortzen dituen lanpostu kopurua ez amortizatzeko borondatea dago?

• IIP laboralaren ibilbide akademikoari dagokion politika. IIP laboralaren ibilbide akademikoari mugarik
ez jartzeko borondaterik dago?

• Lanpostuen sarbidean genero parekotasuna bermatzeko borondaterik al dago?

• IIP iraunkorraren gehiengoa elebiduna izatearen aldeko posturari al da ?
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AZP-ren plantilla nabarmen feminizaturik dago (%63,1), are gehiago adin gehiagokoen artean:

• 45 urte edo gehiagokoen AZP-ko plantillaren %66,5 emakumezkoa da.• 45 urte edo gehiagokoen AZP-ko plantillaren %66,5 emakumezkoa da.

• 45 urte baino gutxiagokoen AZP-ko plantillaren %53,1 emakumezkoa da.

Baina emakumeak lan-kontratuduen AZP-koen %31,3 baino ez dira, AZP funtzionarioen %75,5 

diren bitartean.

AZPkoen %30 baino gehiagok (%20,1 emakumeak, %9,9 gizonak) erretiroa hartuko du hurrengo

10 urtean (AZP-ko piramidearen 55 urte baino gehiagokoak): 371 emakume, 181 gizon.

• Pertsonal funtzionarioari eragingo dio neurri askoz handiagoan lan-kontradunei baino: 

erretiroa hartuko duten pertsona guztietarik %80,6 funtzionarioak izango dira eta %19,4 

laborolak.

• Neurri handi batetan, AZP funtzionarioen D, C eta E taldeetakoak eta lan-kontratudunen AZP-

ko III eta IV taldeetakoak izango dira.

Posible izango da AZP-ko plantilla gaztetzea erreposizio tasari dagokionean aldaketarik

exigitu gabe?

Nola galerazi prekarietatearen igoera behin-behinekotasunari mugak jarri gabe?

Dagoen AZPkoen enplegu kopurua igoko da edo egun plantillako pertsonalak egiten dituen

lanak azpikontratatzeari ekingo zaio?

Plantillaren berregokitzapena bultzatu beharko genuke bere osaketa berrantolatu asmoz, 

laboral eta funtzionarioen arteko egoerak berdinduz eta pertsonalaren kualifikazio handiagoa

bultzatuz aurreikusitako jubilazioekin batera?
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Irakasle euskaldunen hazkundea etengabekoa izan da azken 30 urtetan (* 2017ko  kopurua da 

aurreikusten dena II Euskararen Plan Gidarian), aurreikusten dena II Euskararen Plan Gidarian), 

Ardunaldi osora dauden irakasleek (3.315) unibertsitatearen IIPren oinarrizko egitura osatzen

dute, baina ezin da ahantzi, haiekin batera UPV/EHUn lanean ari direla, kontratu partzial duten

irakasle elkartuak, behin behineko laboralak eta prestakuntzan zein kontratatua dauden

ikertzaileak, beraz 5.621 lagun dira orotara. Datu hori aintzat harturik irakasle elebidunen

portzentajea % 36,50era jeisten da.

IIP elebidunaren hazkundea neurri handi batean iraunkor zein behin behineko irakasle laboralari

eta prekarioari esker gertatzen da, hurrengo gardenkian ikusten den bezala.

Irakasle elebidunen artean emakumezkoen presentzia handiagoa da, segurasko lehenago ikusi

bezala prekarioen eta laboralen artean ere gehiengoa direlako.
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Irakasle funtzionarioen %67,73a  eta Unibertsitateko lagunen %62,58a (asoziatuak) erdalduna 

dira. dira. 

Laboralen kategoriatan gehiengoa euskalduna, baina elebidunen presentzia garrantzitsuena 

kategoria prekarioetan aurkitzen da .

Lehenago esan bezala IIP iraunkorraren baitan funtzionarioen artean (%77) soilik da elebiduna 

%32,27; aldiz, IIP Laboral iraunkorren artean %71,50 elebiduna da. Elebidunen portzentajea are 

handiago da  irakasle atxikien artean (%91,9), akreditatuak edo akreditatzeko bidean, 

agregatuak, alegia, iraunkorrak izateko zain. Laboral interinoen kolektiboan ere gehiengoa %75a 

euskalduna da. 

Unibertsitate eredu berriak, internazionalizazioak ezaugarritua, eragin handia du irakasleen 

jardunean eta praktikan; egun askok produktibitateari eta eraginkortasunari begira erabakitzen 

dituzte  lan jardunaren norabidea; joera hori nabarmenagoa da irakasle gazte eta euskaldunen 

artean beren lan ezegonkortasuna dela eta. Horrela, kasu askotan irakaskuntza jardueraz 

haragoko euskararen erabilera zalantzan jarria da, giro lehiakor batean garatu beharreko ibilbide 

akademikoa oztopoz josia tesia, ikerketa, dibulgazioa euskaraz egitea saririk gabeko gainzama 

bihurtzen da. Internazionalizazioaren eraginak ibilbide akademikoaren diseinuan euskararen 

normalkuntzarako politika aktiboak ahultzen ditu, nola egingo diogu aurre erronka horri?
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LPZ-ren barruan dagoen AZP-ko plantillari esleitutako derrigorrezko Hizkuntza Eskakizunen (HE) kopurua %51,7 igo da 
azken urteotan:
LPZ-ren barruan dagoen AZP-ko plantillari esleitutako derrigorrezko Hizkuntza Eskakizunen (HE) kopurua %51,7 igo da 
azken urteotan:

• 2004an LZP-ren lanpostuen %40,9ak zuen derrigorrezko HE-ren bat esleituta, plantilla osoaren (1.471 plaza) %36ak 
esleituta zuela suposatzen zuena.
• 2013an LZP-ren lanpostuen %51,9ak zuen derrigorrezkoa HE-ren bat esleituta, plantilla osoaren (1.892 plaza) 
%42,5ak esleituta zuela suposatuz.

Hala ere, esleitutako HE-en derrigortasunaren (804) banaketa oso ezberdina da. 2013ko datuen arabera:
• 1. HE-a esleituta duten LZP-ren plazen %85,3ak  du derrigortasun data gainditua
• 2. HE-a esleituta duten LZP-ren plazen %50,9ak du derrigortasun data gainditua
• 3. HE-a esleituta duten LZP-ren plazen %41,5ak du derrigortasun data gainditua
• 4. HE-a esleituta duten LZP-ren plazen %90,9ak du derrigortasun data gainditua

Gainera, 2012ko abenduko datuen arabera, honakoa zen LZP-ko postuetan HE-en banaketa titulazio postuen arabera:

Edozein kasutan, eta 2015eko martxoko datuen arabera, AZP-ko plantilla osoak (1.878 plaza) egiaztaturik dituen HE-ak
honela banatuta daude:

• Plantilla osoaren %32,8ak (616 pertsona) du 3. edo 4. HE-a egiaztatua.
• Plantilla osoaren %32,7ak (614 pertsona) du 2. HE-a egiaztatua.
• Plantilla osoaren %25,6ak (481 pertsona) ez du HE batere egiaztatua.
• Plantilla osoaren %8,9ak (167 pertsona) 1. HE-a du egiaztatua.

Aurreko datuak kontuan hartuta UPV/EHUko Euskararen II. Plan Zuzendarian ezarritako helburuak lortzea
eskuragarria dela agerian geratzen da:

• Planaren amaieran A eta 1. taldeetako lanpostuen %10ak 4. Hizkuntza-Eskakizuna ezarrita izan beharko du, nahiz eta 
ez guztiek derrigortasun data gainditua izan (1.6. Helburu espezifikoa).

• Planaren amaieran C, C/D eta 3. Titulazio taldeko lanpostuen %30ak 3. Hizkuntza-Eskakizunaren derrigortasun-data 
izango du esleituta (1.7 Helburu espezifikoa).

Eraginkorra da AZP-ren plantillaren euskalduntze mailakatuari begira 1. HE esleituta duten LPZ-ren plazen %85ak  
eta 2. HE esleituta duten LZP-ren plazen %51ak derrigortasun data gainditua izatea?

Euskaraz ere arreta emateko gai izango den zerbitzu publiko batetaranzko urratsak ematea posible da AZP-ko
plantilla osoaren lanpostu guztien %9,8ak  soilik 3. edo 4. HE esleituta edukita?
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Emakumeak gainordezkatuak daude prekarietatean. Ibilbide akademikoaren beheko 

kategoriaten gehiengoa diren bitartean goreneko kategoriatan euren presentzia modu kategoriaten gehiengoa diren bitartean goreneko kategoriatan euren presentzia modu 

nabarmenean jeisten da, baita doktoreak diren emakumeena ere. Zer nolako 

estrategiak erabili beharko dira ibilbide akademikoan zehar gizon eta emakumeen 

arteko parekotasuna bermatzeko?

Emakumeen afiliazioa eta partaidetza sindikatuetan gizonena baino 5 puntu baxuagoa 

da. Gertaera horri buruz ere hausnartu beharra dago. Zeintzuk dira arrazoiak eta zer 

nolako neurriak garatu beharko genituzke?
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2012ko abenduko datuen arabera:

• AZP-ko plantillaren %63.4 emakumea da; %36.6, aldiz, gizona.
• AZP funtzionarioaren %75,5 emakumea da (%80 baino handiagoa D eta C taldeetan).
• Lan-kontratudun AZP-ren %31,3 soilik da emakumea (III. Taldeko %16,9 soilik; IV. Taldeko %44,4 izanik
emakumea).

Soldata mailei dagokienez (AZP funtzionarioari erreparatuta soilik, lan-kontratudunen AZPkoen daturik ez
baitugu eskuratu), ordainsari-eskala osoan (15. mailan izan ezik) emakumeen kopurua handiagoa da:

• Ordainsarien eskalaren 17. eta 21. mailen artean dute ordezkaritza handiena emakumeek.
• 16. eta 22. mailetan ere, orokorrean duten ordezakaritza mailaren gainetik daude ordezkatuta
emakumeak.

Eta 2011ko kontziliazio-neurrien datuei dagokienean, oro har, honakoa ondoriozta dezakegu:
• Emakumeen %48,07ak UPV/EHUn orduan indarrean zegoen kontziliazio-neurrietakoren bat erabiltzen
duen bitartean
• Gizonen %20,5ak soilik erabiltzen zuen halakorik.
• Lan-jardunaldiaren murrizketa erabiltzen zuten langile guztietarik %86,4a emakumezkoa zen. 
• Eszedentzia erabiltzen zutenen artean %83a emakumezkoa zen.

Funtzionario eta laboralen titulazio-talde ezberdinetan emakumeek duten ordezkaritzaren banaketa 
UPV/EHUn duten benetako berdintasunaren isla da?

AZP funtzionarioen talde kualifikatuenean (A) eta laboralen II. eta III. taldeetan emakumeek duten
batez bestekotik beheragoko ordezkaritza gizon eta emakumeen arteko benetako ezberdintasunaren
isla da?

Zergatik dira gehiengo absolutu ikaragarria lan-jardun aren murrizketak, eszedentziak eta kontziliazio-
neurriak -denak kontuan hartuta- (%80,3) erabiltzen dituzten emakumeak?
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UPV/EHU-ko langileen, eta beraz, instituzio beraren egungo egoeraren zenbait zertzelada ikusi eta ostean, UPV/EHU-ko langileen, eta beraz, instituzio beraren egungo egoeraren zenbait zertzelada ikusi eta ostean, 
orain arte defendatu izan dugun unibertsitate eredua, burutu dugun ildo sindikala, birpentsatu beharko 
dira? 

Gardenki honetan 30 urte hauetako aldarriak irudikatu ditugu. Aldarri eta kontzeptu horiek denborarekin 
eboluzionatu egin dira, eta gure artean horietako batzuk, gaur egun, modu desberdinez interpretatzen 
ditugu.

• Egun irakaslego propioaz zer ulertzen da?

• Prekarietatearen aurpegi berria zein da? Zein dimentsio hartzen du bere baitan? Nola egingo diogu 
aurre?

• Zerbitzu publikoaren defentsa zertan datza?

• Unibertsitatearen finanziazioari begira aldaketa asko gertatzen ari dira. Zer da lehenetsi behar dena?

• Gure unibertsitatearen izenean Euskal Herria bada ere,  bere jardun eremua EAE da, eta hori dela eta 
Euskal Herri osoko zerbitzura dagoen Unibertsitate gisa gabezi nabarmenak ditu. Non 
kokatu/lehenetsi behar ditugu gure jardunak?

• Eremu akademikoan eta instituzionalean egindako lana, egokia, nahikoa izan da?

• LABek bultzatutako unibertsitate politika , barrurantza zein kanporantza, ulertua izan da? zer egin 
daiteke hobetzeko? 

• Zalantzarik ez dago negoziazio kolektiboa bai unibertsitate eremuan bai orokorrean blokeaturik 
dagoela. Unibertsitateak ez dauka oinarrizko erreibindikazioak negoziatzeko borondaterik ez da 
gaitasunik ere.

• Egoera hori gainditzeko, zer lehenetsi behar dugu? Eraginkorragoak izateko zein borroka motak 
planteatu behar dira?
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Iritzi-inkesta osoa web orrian ikus daiteke.
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