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Zera eskatzen da: Emakun-
dek gizonezkoak behar ditu.
Udaletan, aldundietan,
gobernuetan, unibertsitateetan,
sindikatuetan eta enpresetan

patriarkatua kudeatuko duten goi-kargudun
emakumeak behar ditu. Lanean hortzak eraku-
tsiko dituzten emakumeak behar ditu, eta mar-
txoaren 8a eurei eskaini die: AHTa bideratu
duten emakumeak, alderdiak legez kanpo uztea
eskatu dutenak, bizitza borrokari gupidagabe
opatu diotenak, titia hurrengo egunean kendu
dutenak, puntuak oraindik minbera batzarrera
itzuli direnak.

Emakume horiek produktibitatearen
arabera kobratuko dute, ez dute gizarte
zerbitzurik izango, urte gehiago egingo

dute lan, eta habian edukiko dituzte, halabeha-
rrez, ume-sartak berandura arte.

Baina lanordu jakinik gabeko eguna sarturik,
eta hala ere etenik bako formazioa eskainiko
zaielarik, inguruan zapaldurik bizi diren eskla-
boen familietan eta hirugarren munduan zabal-
duko dituzte liberazioaren hitza eta eskutur
telematikoa.

Eta emakume berri horiek ez diote gizonari
ezer kenduko, horrexek emango die-eta euren
lorpenei neurria, euren depresioei zentzua. n

Zera

rain gutxi izan dira hauteskunde
sindikalak irakaskuntza publikoan.
Irabazle Cum laude euskal gehiengo
sindikala izan da, hots, LAB,
STEE-EILAS eta ELA. Dudabako

galtzailea, aldiz, CCOO (eta UGT) izan dira,
hots, Hezkuntza Sailaz jabetu direnak; Saila-
rekin (esan nahi bata, beraien buruarekin)
lan-hitzarmena gutxiengoan sinatu
zutenak... Zigor galanta jaso dute,
bistan da, ustezko sindikalismo
espainoltzaleak, eta hedaduraz Hez-
kuntza Sailak, Celaá buru. 

Isabel Celaák berak, emaitzen
balorazioaren ildora, hauteskunde
politikoak eta sindikalak gauza dife-
renteak direla esan du prentsan, eta
berak gehiengo politiko eta soziala
baduela. Gehiengo politikoarena,
jakina, egiazkoa da –beste kontu bat
da nola lortu duen– baina sozialare-
na ja gehitxo esatea iruditzen zait.
Edonola ere, MediaMarkteko beze-
roak bezala, Celaá ez da leloa eta,
aitortu zein ez, jakin badaki zein-
tzuk izan diren arrazoiak tamainako
iraulketarako, nahiko agerikoak baitira, izan ere. 

Alde batetik hezkuntzaren beraren esparruari
dagozkionak daude: nola tematu diren, euskararen
kaltetan, beste hizkuntza batzuk eskolan sartzeare-
kin –berez ondo legokeena, tentuz eta adostuta egi-

nez gero–; nola eraldatu duten Irale progra-
ma, besteak beste, euskal kultura lantzeko
ikastaroa kentzen saiatuz –neurri batean
lortu ere egin dutena–; nola sartu nahi
duten eskolan dotrinamendua, bakerako
hezkuntza delakoan... Bestetik, lan eremua-
ren inguruko arrazoiek ere pisu handia izan
dute gertaturikoan. Madrilen CCOOk (eta

UGTk) sinatu duten erretiro adina
atzeratzeko eta abarrerako “akor-
dioaz” gain, kontuan hartu behar
dugu mota guztietako murrizketak
ezarri dituztela zentroetan, batez
ere ordezkatzeak egiterakoan. Adi-
bidez, neure irakastegian lankide
batzuk egon dira/daude bajak hartu
gabe edota atzeratzen –ebakuntzak
barne– besteoi enbarazurik ez era-
gitearren...

Sailburuak ez omen du norabi-
dea aldatuko. Ikuskizun dago, baina
hala balitz, oso zail izango du dituen
planak inposizioaren bidez gauzatu
ahal izatea, langileak gero eta are-
rioago izango baititu.

Laster Osakidetzan izango dira
hauteskundeak, eta osasun-langileen artean dagoen
egonezina ere ezaguna da. Agian labur samarra naiz,
ez dut-eta ulertzen menpekoak aurrez aurre izanda,
eurenari irmoki eusteko seta hori.

Bengoa ez dakit, baina Celaá ez da leloa. n
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Celaá ez da leloa

«
Sailburuak ez omen du 

norabidea aldatuko, baina hala

balitz, oso zail izango du dituen 

planak inposizioaren bidez gauzatu

ahal izatea, langileak gero eta

arerioago izango baititu 
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