
IREKITZEN 

UPV/EHUko LAB sindikatuaren eztabaida prozesua 

II. Fasea: Eztabaida taldeak 

2. atala: Komunikazioa-Parte hartzea-Sindikatuaren 

Funtzionamendua 
 

Bilera lekuak eta parte hartzaile kopuruak: 

Bilbon, Ingeniaritza Eskolan, 11. 

Donostian, Informatika Fakultatean, 11 lagun. 

Leioan,  Liburutegian, 15 lagun. 

Gasteizen, Elurretan,  10 lagun. 

 

Bildutako lagun kopuruaren ezaugarri nagusiak:  

16 AZPkoak eta 31 IIPkoak. Emakumezkoak, 16; gizonezkoak, 31. 

 

1.- KOMUNIKAZIOA 

 

LAB UPV/EHUko sail sindikala bere komunikazio moduak eta bideak aldatzeko 

pausuak ematen hasia da: 

• Sindikatuaren UPV/EHUko web orrialde berria (labehu.eus) eta pixkanaka 

martxan jartzen hasi garen komunikazio politika aurkeztu egin zen bilera 

guztietan. 

• Gure komunikazioen erdigune bilakatu nahi dugu web orrialdea.  

• Tresna bakoitza (komunikatua, e-posta mezua, barne boletina…) nori 

zuzendu eta nola erabili zehaztu dugu. Komunikatuak, esaterako, 

komunitate osoari (IIP osoari, AZP osoari) zuzenduak izango dira (ez bada 

oso talde zehaztuari zuzendutakoa), orain arte ez bezala. 

• UPV/EHUko LABen iritziez gain, unibertsitatearekin lotutako informazio 

garrantzizkoenak zabalduko dira web orrialdean. 

• Ikusentzunezko komunikazioari ateak zabaldu behar zaizkio, pixkanaka. 

• Barne eztabaidak izateko tresna ere izan daiteke eta izan beharko da 

etorkizunean (gai garrantzizkoen inguruko eztabaida birtualak, 

webgunearen afiliatuen atal pribatuan). 

 

Oro har, ontzat eman izan zuten burutzen ari diren aldaketak. 

 

Ekarpenak:  

• EHUk sortarazten duen zama informatiboa kudeatu beharra dago: nork eta 

nola egin hori? 

• Interaktibitatea bilatu behar da web orrialdean: iruzkinak, iritziak... 

• Orden alfabetikoaren araberako bilatzailea?  

• Sindikatuaren kolore-ikurrak erabiltzea: gorria, berdea, morea. 

• Sindikatuko afiliazioak informazio gehiago eta zabalagoa eskuratu behar du, 

iritzia osatu aldera zein ekarpenak egin ahal izateko. 

• Eskertzekoa egindako lana. 

 

  

 



2.- PARTAIDETZA 

 

Partaidetza bultzatu beharra agertu da inkestetan, baina Irekitzen prozesuan 

bertan aurkezpen bileretan izandako partaidetza (100 lagunek) jaitsi egin da 1. 

Eztabaida taldeetan (55 lagun, emakumezkoena urria…).  

 

Inkestetan agertutako iritzien artean sindikatuaren ordezkariak eta afiliatuen 

arteko elkarrizketa etengabea izan behar dela zegoen, aurrez aurreko 

harremanen bitartez, sail sindikalaren bilerak eginez…  

 

Honen inguruko ekarpenak: 

• Sindikatuko liberatu/ordezkari direnen eta afiliatuen arteko harremanak 

etengabeak izan behar dira, nahiz eta gero eta zailagoa izan hori gaur egun 

(ikastegian/lan lekuetan bertan bakoitzak berean jo eta ke baitabil, lanaren 

intentsifikazioagatik…)…  

 

Horretarako formula ezberdinak erabili beharko badira ere:  

o Ikastegietara bisitak afiliatuekin hitz egiteko, prekarioekin… Bilera 

ez-formalak. 

o Aldez aurretik adostutako garai eta espazioetan: Ikasturte hasieran, 

Gabonetan, Aste Santuko astea, ekainean… Horretarako nahikoa 

denborarekin iragarri eta gutxieneko esfortzua egin beharko da 

(Doodle-ren bitartez adostu eguna eta ordua, on-line egin…). 

o Egun erdiko jardunaldiak beharrezkoak: sozializaziorako, gai 

garrantzizkoak eztabaidatzeko afiliazio guztiaren artean… 

o Ikasturte hasierako batzarra burutzea: Orokorra?, Campuska?, 

Ikastegika? IIPkoak eta AZPkoak batera edo bakoitza bere aldetik? 

� Aurreko urtean egindakoa azaldu. 

� Ikasturte berriaren lan ildoak partekatu eta adostu. 

 

Erabaki garrantzitsuak hartu behar direnean, partaidetza eta kontraste 

bideak martxan jartzea bide egokia litzateke ere.  

 

Horretarako: 

• Ikastegika/Zerbitzuka afiliatu zenbait izendatu kontraste eta parte hartze 

horiek burutzeko (Langileen Batzordeko kideak, Funtzionarioen 

Pertsonaleko Juntako kideak, kolektibo ezberdinetakoak…).  

 

Era berean, behar-beharrezkoa da kolektibo ezberdinetara heltzeko 

estrategiak pentsatu eta martxan jartzea, batez ere kolektiko 

prekarizatuenetara: PIC, PIF, kontratu partzialetakoak, Lan Postuen Zerrendatik 

(LPZ)  kanpoko jendea (AZP), jende gaztea, laguntza sindikal gehien behar duen 

jendea…  

 

Horretarako zenbait tresna: 

• Harrera protokoloa osatu beharko genuke eta ikaste eta langile berriei 

bidali. Sindikatuaren aurkezpen gisako zerbait izan beharko litzateke, neurri 

batean. 

• Lehenengo larrialdietarako Gida (Jakin beharrekoak). 



• Kolektibo prekarioenen egoeraren deskripzioa eta sindikatuaren lana 

zehaztu. 

 

Belaunaldi ezberdinetakoen arteko arrakala gero eta handiagoa: zaharrenak 

burua jubilazioan, gazteenak egoera prekario eta ibilbide luzerik gabekoa (plaza 

mugatuak, akreditazioa eta osagarriak eskuratzeko zailtasunak…). 

 

Horretarako zenbait lan egin beharko dira: 

• Jubilazioaren inguruko aholku lanak emateko sindikatuko liberaturen bat 

arduratu. 

• Jende gaztearekiko harremanak sakontzeko bilerak: Harrera protokoloa 

azaldu, Jakin beharrekoak, kolektibo prekarioenen egoera 

ezagutu/ezagutarazteko lana burutu eta sindikatuaren lanak (dinamikak 

pizteko aldarrikapenak) zehaztu…  

 

Parte hartzeko bide ez ohikoak bultzatu beharko lirateke, bai eztabaidak 

burutzeko zein erabakiak hartzeko. 

 

Zentzu horretan, honako lan ildoak bultzatu beharko lirateke: 

• Bideokonferentziaren bidez Campus guztietako jendearen arteko bilerak 

burutzea (AZP zein IIP mailakoak) 

• Eztabaida talde birtualak bultzatu (II. Berdintasun Plana osatzeko egin 

bezala), etab. 

 

3.- SINDIKATUAREN FUNTZIONAMENDUA 

 

Sindikaturen funtzionamenduaren gardentasunean ere urratsak eman behar 

direla planteatu da inkestaren iruzkinen artean. 

 

Horri begira, honako ekarpenak planteatu dira: 

• Ikasturte hasieran Campus bakoitzean egongo diren liberatuak, ardurak  eta 

kontaktatzeko telefono eta e-posta helbideak ezagutaraztea afiliatu eta web 

orrialdean. 

• Bulegoetako ordutegiak ere ezagutarazi. Ez gaudenean mezuak utzi 

(telefonoetan grabatuta, ateetan…) jendeak gurekin harremanetan jartzeko 

bideak  azalduz (telefonoak, e-posta helbideak…). 

• Urtean egindako memoria idaztea eta ezagutaraztea. 

 

 

 

 

 


