
PRENTSA OHARRA

PCB-ITPko  Sestaoko  eta  Barakaldoko  lantegietan   kaleratze  kolektiboaren  aurka  aurrera  eramandako
borrokaren ondorioz, Zuzendaritzak, Ertzaintzak borrokan ari ziren langileen aurka egindako indarkeriazko
jarduerekin ez du aski izan eta eskarmentu dinamika bati ekitea erabaki zuen, ez bakarrik greba mugagabea
egin zuten lankideen aurka, baita langile guztien aurka ere

Plantillaren kasuan, langileen oinarrizko eskubideen aurkako erabaki batzuk hartzen ari dira: opor-zikloen
ezarpena, ERTEaren ezarpena...eta enpresa-batzordeari bide judizialera jotzeko eskatu digun zerrenda luze
bat.

Greba mugagabean parte hartu duten langileei dagokienez, lanpostuetan esperientzia eta erantzukizun handia
duten  langileak hoien  lan postuetatik  mugitzen  ari  direla  ikusi  dugu,  baita  zenbait  langilei  funtzio jakin
batzuk  betetzeko  arrazoi  medikoengatik  dituzten  mugak  kentzeko  asmoa  dutela  ere.

Hau gutxi  balitz,  enpresaren  zerbitzu pribatuak,  Arturo Sánchez,  ordezkari  sindikala  den  lankideari  bere
autoarekin bi aldiz erasotzeaz gain, salaketa jarri dio kalte eta mehatxuen delitu bikoitzagatik 
Gertaera horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak kaleratze kolektiboa baliogabetzat jo zuen
egunean gertatu ziren. 

Zuzendaritzak ere ez du baztertu bide judizialera jotzea olatu errepresibo horri jarraipena emateko. Bihar
deklaratuko du Barakaldoko epaitegietan bide penaletik salatua izan den gure lankidea eta ordezkari sindikala
den Zigor Azpiolea, lanpostu guztien defentsarako protestetan gertatutakoagatik. 
Horretarako, enpresak testigantza faltsu batean eta Ertzaintzak idatzitako auto irregular batean oinarritu da.
Baliteke deriba hori hemen ez amaitzea, enpresaren asmoa baita lankide gehiago auzipetzea eta zigor judizial
handienak  bilatzea.  

Enpleguari  eusteko  borroka  kriminalizatzea  eta  ekintza  sindikala  zigortzea  saiatzearen  adibide  argia  da
gertatutakoa,  langileak beldurtzeko asmoz. 
Tubacex eta Petronorreko lan-gatazketan errepikatu da hori. Izan ere, badirudi Patronala eta Eusko Jaurlaritza
ados  jarri  direla  horrelako  egoeretan  elkarrekin  lan  egiteko eta  hau  dutela  formula  osasun-krisiaren
ondoriozko lan-gatazkei aurre egiteko 
Honek enpleguari  eusteko  erantzukizun-falta  handia  erakusten  du  eta  etorkizun  zalantzagarrira
kondenatutako familiekiko benetako errespetu-falta izugarria azaltzen du

Ekintza horiek gaitzesteko, gure lankideari elkartasuna adierazteko eta zuzendaritzari kaleratze kolektiboaren
aurkako borrokaren inguruko auzi judizial  guztiak kentzea eskatzeko, dei egiten dugu bihar,  ekainak 24,
11:00etan Barakaldoko epaitegien aurrean egingo den kontzentrazioan parte hartzera. 

Amaitzeko,  eskerrak  eman  nahi  dizkiegu  beste  lantoki  batzuetatik,  pentsiodunetatik  eta  hainbat  gizarte-
eragiletatik  jasotako  elkartasun-adierazpenengatik.

ITP-PCBn ERREPRESIORIK EZ!

BORROKA SINDIKALA EZ DA DELITUA
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