
Irekitzen prozesua- 2. urratsa 

Leioako campuseko IIPren gogoeta ekintza 

sindikalaren gainean  

Martxoaren 17an liburutegian bildu ginen 7 pertsona. Honako ideia hauek azaldu ziren: 

PREKARIETATEA 

Atxikiak Agregatu lanpostua izateko baldintzak bete arren, unibertsitateak  ezin ditu 

lanpostuak sortu.   

Atxikiak apur bat paranoikoak, orain titularitaterako akreditatzea esaten digute. Atxiki bat ere 

ez dute botako 5 urte pasa ondoren, are gutxiago akreditatua badago. Atxikien epea pasa 

ondoren  zenbait kasutan LIU bilakatuko dira. 

Egoera onartzen da,  eta ez da salatzen.  Ez dago erantzunkizun ezta plangintzarik. Aitzakia 

Administrazio publiko osoan gertatzen ari da. 

Gogoeta orokor bat egin beharra, prekarietate egoera  horiek sistemikoa bilakatzen ari dira, 

zer eskatu Unibertsitateari, zer Administrazioari oro har? 

Atxikiak Titularren akreditazioa eskuratzeko eskaera, Unibertsitatearen apustua 

funtzionarizazioaren alde edo estrategia falta arazo teknikoen aurrean. Unibertsitate Lege 

berri baten beharra. Ezin dugu ahaztu gaur egungo irakasle finkoen artean %70 funtzionarioak 

direla. 

Barruko inertziengatik, “benetako” ibilbide akademikoa funtzionarioen eredura itzultzearen 

arriskua. Ezin da ezer egin? Guk ez badugu presionatzen… lan Kontratatuen ibilbide 

akademikoa sendotu, babestu eta prestigiatu  behar da.  LABek diskurtsoa berritu behar du 

afiliatu eta ingurukoen artean, egoera honetatik atera ahal izateko.   

SAILEN BOTEREA 

Bide laborala bultzatzea eta defendatzea ondo dago, baina atxikien eta prekarioen pertzepzioa 

zein da?, irakaskuntza nola banatzen da? Urte batean eman behar duzu gauza bat eta 

hurrengoan zeharo desberdinak diren beste irakasgai batzuk, txotxongilo bat bezala, kontuan 

hartu gabe karrera egin behar duzula.  

Sailean iritzia emateko beldurra dago, behar dugula sinadurak, baimenak, tribunalak … 

EUSKARAREN ESKAERAK/ESKEINTZAK KOLOKAN 

Eleanizdunen taldeen eskaintzak euskal lerroen eskaintza ahultzen duela esaten da. 

Matrikula handitzeko dena balio du; joera horrek euskal irakasleen deskapitalizazioa dakar? 



KONTZILIAZIOA 

Denbora disponibilitatea zabalegia dela esaten da.  

Kontziliazioan ez bada hobekuntzarik ematen arrisku handia dago emakumeen kopuru handi 

bat graduetako irakaskuntzan gelditzeko. 

Bizitza zikloan bada epe bat non bizitza pertsonala ala ibilbide akademikoaren artean aukeratu 

beharra dago, horrek  emakumeen ibilbide akademikoan koste diferentzial bat dauka ikusezina 

izan ohi dena. 

Antzekoa da jakintza arlo guztietan?  

JUBILAZIOA 

Errelebo kontratua bultzatu behar da, politika sozial gisa, gazteak UPV/EHUko IIP-ren 

lanpostuetara sarbidea izan ahal izateko.  

Soldata inkestan bigarren maial batean gelditu da. IIP atxikien eta kontratatuen diskriminazio 

egoera argia agendan jarri beharko genuke, ezta? 

Osagarriei dagokienez ez du zentzurik B1 eskuratu ahal izateko antzinatasun zehatz bat 

aurrebaldintza izatea. 

SINDIKALGINTZAREN EREDUA 

Lan prekarioaren errealitate sistemikoaren aurrean borroka molde berriak bilatu beharra dago. 

Errealitate hori gehien pairatzen dutenek zerbait esan behar dute. Lan egonkorra orain arte 

ezagutu dugun moduan historia da. 

Unibertsitatea beti izan da  instituzio ierarkizatua, talde ezberdinak  egoteak zailtzen du ekintza  

sindikala. Antzeko lana egin arren  lan egoerak oso desberdinak dira. 

Jendea egoeraz jabetu egin behar da eta indibidualismoa gainditu. Klase kontzientzia gutxi 

dago. Pedagogia lana egin behar da. 

Garai bateko borrokaren lorpenak ez dira ikusten/ezagutzen. Borroka sindikal bati esker 

lortutako ‘status hobea’-k kasta bihurtzen gaitu. Prekarizazioak sindikatu ‘berriak’ sortzeko 

arriskua ekar dezake baldin eta egoera horiei ez bazaie aurre egiten. 

UNIBERTSITATE EREDUA 

Unibertsitate neoliberalaren aurka egiteko frente asko dago; azterketa sakonik ez da egin, 

ondorioak lanean: prekarizazioa, taylorizazioa, produktibismoa, ebaluazioak, burokratizazioa. 

 

 

 


