
URUMEA LANEAN5 KRONIKA   2019-12-28 Larunbata

Kultura dugu gizartearen 
haur txo zaurgarria, inguruko 
al da ke tei kateatuta dauden 
ekin tzen eta mezuen adie-
raz pi de baita. Beraz, ezegon-
korra. Eta sortzaileak, harea 
mugi ko rre tan bizirik dirauten 
era gi leak. Egiten duten horren 
mu tu rra soilik ikusten ez de-
la ko izango ote da?

Egia da, kontzertuak, era-
kus ketak edota antzerkiak 
bi ordu eskas irauten du te la. 
Hau da, icebergaren pun ta ren 
antzera, sortzaileak egin da ko 
lanaren frakzio bat jakitera 
ematen da solik. Gu txi tan 
erreparatzen diogu sor tzai leek 
egindako lanaren oso ta su na-
ri, icebergaren behealdean gel-
di tzen denari, ideien mamitze 
pro ze su luzeari. 

Agian horregatik sor-
tzai le ek egiten duten lana 
ez da baloratzen behar den 
mo du an, publikoaren (eta 

kon tra tatzaileen) bistatik at 
gelditzen delako. Honela, ba lo-
razio gabezia horrek kul tu ran 
aritzen diren per tso nen egoe-
ra larritzen du. Erre gu lazio 
falta dago; ez dago sortzaile 
profesionalen lan-hitzarme-
nik eta honek kon tratatzaileei 
larderiaren bidetik jotzeko au-
kera ematen die, sortzaileak 
prekarizatuz.

Kultura behar dugu gure 
egunerokotasunetik ate ra-
tze   ko, irribarre egiteko, beste 
ikus puntuetatik begiratzeko, 
eraldatzeko. Sormena alda rri-
katu.

Cristina Calvo Herrero
Experimento Limon
Sor kun tza eta hezkuntzaren 
ar te an zubiak eraikitzen 
duen ira ba zi gabeko kultura 
elkartea da, Madrilen sortua 
eta Euskal Herrian berriki 
martxan jarri da.
https://www.exprimentolimon.org/
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ASTIGARRAGA-HERNANI  LAB

Urtarrilean Ertzaintza eta Udal-
tzaingo ezberdinetako lanpos-
tuak betetzeko hautapen proze-
su bakarra jarriko da martxan, 
Eusko Jaurlaritzak iragarri 
duenez, eta LAB sindikatuak 
«hautaketa-prozesu bakarraren 
deialdia arbuiatzen» duela adie-
razi du, «EAJk eta Eusko Jaurla-
ritzak Udaltzaingoak 'Ertzain-
tzatu' nahi» dituztela salatuz.

«Aspaldiko helburua  
gauzatzen jarraitzeko beste 
urrats bat»
Sindikatuak azaldu duenez, 
lehendik datorren dinamikari 
jarraipena ematen dio hautake-
ta prozesu bakar baten deialdia  
egiteak. «Aurrez Udaltzaingoko 
bitarteko agenteen poltsarekin, 
agenteen deialdi bateratuare-
kin, Seguratsun Publikoaren Le-
gearekin, Udaltzaingoen Koor-
dinazioarekin... egin bezala, 
aspaldiko helburua gauzatzen 
jarraitzeko beste urrats bat da 
hau. Segurtasun Sailak bere Er-
tzaintzarekin dituen arazoak 
udaltzainak kontrolatuz eta 
zuzenduz konpondu nahi ditu 
Erandiotik».

Era berean, LABek gehitu du 
hau ez dela eredu egokia. «Deial-
di bateratuak ez baziren udal-
tzainen integraziorako eredu 

egokia, udaltzaingoko polizia 
eredua Ertzaintzaren berdina 
izan dadin emandako azken 
urrats hau, udaltzainen desin-
tegraziorako erabateko apustua 
da. Erabaki hau funtzionatzen 
ez duen eta arazoak besterik 
ematen ez dituen eredu batekin 
sakontzeko beste urrats bat da. 
Jendartearen egungo arazoei 
erantzunik ematen ez dien ere-
du agortuan itsu-itsuan jarrai-
tzea da». 

Udaltzaingoetako enplegu 
egoerari «soluziorik ez»
Honi guztiari «udal autonomia 
murrizten» dela gehitu behar 
zaiola uste du LAB sindikatuak, 
eta horrek Udaltzaingoetako «en-
pleguaren egoera larria» hobe-
tzeko modurik ez duela jartzen.

«Aurreko urratsen moduan, 
Udal autonomia murrizten ja-
rraitzeko bete pausu bat da 
honakoa. Negoziazio kolekti-
borako eskubidearen aurkako 
hamaikagarren erasoa izateaz 
gain, Udaltzaingo ezberdinetan 
dagoen enpleguaren egoera la-
rriarekin bukatzeko soluziorik 
ez dakarren neurria da hau».

Hori horrela, sindikatuak 
hainbat neurri hartzeko eskatu 
du. Batetik, «Udal autonomia 
mu rrizten jarraitzeko ha mai-
ka ga rren urratsa den deialdi 
honen au rrean orain arte izan-

dako utzi keria albo batera utzi 
eta ar duraz jokatzeko exigitzen 
diegu Euskal Herriko Udalei», 
azaldu du. 

Bestetik, «Udalez udal hauta-
pen prozesu propioak martxan 
jartzeko unea» dela adierazi 
du, «Udaltzaingo plantilen di-
mentsioak aztertuz, herritarren 
beharrak gain hartuta zerbitzu 
publikoaren kalitatea haundi-
tuz. Udaletako LPZren (RPT) ba-
rruan dauden lanpostu guztiak 
eskaini daitezela, langileen or-
dezkariekin lehentasunak, pro-
zesuak, profinal eta abar nego-
ziatuz». 

Azkenik, LABek adierazi du 
«herritarrekiko hurbiltasunean 
eta integrazioan oinarritzen 
den udaltzain eredu bat defen-
datzen» duela. «Bada  garaia, 
euskal jendarteak eskatu eta 
behar duen kalitateko segurta-
sun publikoaren bidean, Euskal 
Polizia proaktiboa, jendartean 
integratua, jendartearen beha-
rrei erantzungo diena eta ber-
dintasun baloreetan oinarritu-
takoa abian jartzeko»   

«Udaltzaingoak 
'Ertzaintzatu' nahia» 
salatu du LABek
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du urtarrilean 
Ertzaintza eta Udaltzaingo ezberdinetako 
lanpostuak betetzeko hautapen prozesu bakar 
bat jarriko duela martxan.

Urkullu lehendakaria eta Beltran de Heredia segurtasuneko sailburua Hernaniko ertzain-etxean izan ziren irailean.

700 ertzainen eta 26 udaletako 111 
udaltzainen hautaketa, urtarrilean
Hautaketa-prozesuaren deialdia EHAAn urtarrilaren 8an argitaratzea 
aurreikusten da, eta 9tik aurrera eman ahal izango da izena.

ASTIGARRAGA-HERNANI  POLIZIA ETA 
LARRIALDIETAKO EUSKAL  AKADEMIA

Abenduaren 19an bildu zen Po-
lizia eta Larrialdietako Euskal 
Akademiako Zuzendaritza Ba-
tzordea, Estefania Beltrán de 
Heredia segurtasuneko sailbu-
rua buru zela, eta urtarrilean 
argitaratzekoa den hautaketa-
-prozesuaren berri eman zuen.

Denera, 700 ertzainen eta 
EAEko 26 udaletako 111 udaltzai-
nen hautaketa-prozesu batera-
tua martxan jarriko dela jaki-
narazi zuen. Aurreikusitakoaren 
arabera, deialdia Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argi-
taratuko da 2020ko urtarrilaren 
8an, eta hurrengo egunetik au-
rrera eman ahal izango da ize-
na, otsailaren 5era bitartean. 

Deialdi honekin «ertzaintza-
ko oinarrizko eskalako agenteen 
700 plazarako 29. promozioa osa-
tuko da». 1982tik egin den deialdi-
rik haundiena izango da. Gehitu 
dute deialdiko lanpostuen kopu-
rua «zabal litekeela», udaletako 
udaltzaingoetan, arrazoi ezber-
dinengatik, hautaketa prozesuak 
iraun bitartean agente plaza be-
rriak sortu ahala.


