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1. Sarrera

Krisi ekonomikoak lan merkatuan izan dituen eta oraindik izango dituen ondo-
rioak handiak dira eta gauzak okerrera egingo dute. 10.000 langabetu erregistra-
tu gehiago daude Hego Euskal Herrian pasadan urtearekin alderatuz eta azpi-
marratzekoa da hauen artean %36ak ez duela inolako prestaziorik jasotzen, pasa-
dan urtean %30 ziren. 

Lan merkatuari begiratuz, soldatak jaisten ari dira. Horrela erabaki eta zuzenean
inposatu dutelako (sektore publikoaren kasua da nabarmenena baina soldata jai-
tsierak hamaika lekutan egon dira) edo prekarietateak gora egiten duelako kon-
tratazio berrietan. Datu batzuk diotenez gehiago dira jada mila eurotik behera
kobratzen dutenak milatik gora kobratzen dutenak baino.

Fiskalitatearen azken datuak begiratzen baditugu, gora egin du zeharkako zergen
pisuak eta langileak kapitalak baino gehiago deklaratzen dugu zerga zuzenetan.
Gure patriketatik ateratzen da beraz administrazioak biltzen duen diru gehiena.
Aurrekontuetan aldiz, behera egin du gastu sozialak beraz langileriari kentzen zaio-
na ez da zerbitzuen eta politika sozialen bidez berreskuratzen, ezta gutxiago ere.

Bukatzeko, ezaguna da ere pentsio sistema publikoaren erreforma eztabaidatzen
ari direla. Pentsioak murriztea eta prestazioak jasotzeko baldintzak gogortzea da
asmoa, beraz gure ekarpenak berdinak izaten jarraituko badute ere, ondoren
jasoko duguna gutxiago izango da.

Argazki azkar bat egin dugu baina bertan daude langileon egoera zein den adie-
razten duten elementu nagusiak. Lan merkatua eta politika publikoak direlarik
aberastasuna banatzeko eremuak, bietan handitzen ari da banaketan dagoen
desoreka. Hau da langileriaren egoerari begiratuz, sindikatuaren interbentzioa
zuzendu behar duen erreferentzia, hemen dagoelako gure egoerari buelta ema-
teko giltza.

Politika publikoei begira badugu aberastasuna banatuz politikak aldatzeko pro-
posamen zehatza. Lan munduari dagokionez, negoziazio kolektiboan dago abe-
rastasunaren banaketarako gure estrategia nagusia.

Hitzarmenen bidez soldatak eta lan baldintzak hobetzea da langileok dugun tres-
na nagusia sortzen dugun aberastasuna gehiago banatzea lortzeko. Negoziazio
kolektiboa horrela ulertzeari uzteko eskatu digu patronalak, baita instituzioek ere.
Krisi ekonomikoaren aurrean erantzukizunez jokatu behar dugula eta negoziazio
kolektiboa gaurko egoerara egokitu behar dugula. Pasa den kurtsoan aukera hau
baztertzea erabaki genuen eta erabaki hori da gure negoziazio kolektiboari
begirako gure estrategiaren oinarria.

Negoziazio kolektiboa lan munduan aberastasuna banatzeko tresna dela berretsi
eta aberastasuna banatzea gaur inoiz baino beharrezkoagoa dela aldarrikatu
genuen. Patronalari esan genion ez gindoazela murrizketak norainokoak izango
diren negoziatzera, murrizketak egiteko bere asmoei aurre egitera eta aberasta-
suna banatzeko neurrien alde borrokatzera baizik. Garrantzi berezia eman
genion gure posizioa argitzeari, behar beharrezkoa zelako hitzarmen asko nego-
ziatuko ditugun garaian jarrera argi batekin sartzea. 
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Zailtasunak zailtasun, sindikatua jarrera argi batekin jarduten ari da hitzarmenen aurrean.
Horrela egin dugu Gipuzkoako metalean Adegik hitzarmena zerotik negoziatzen hasi eta
murrizketak adostu behar genituela esatean gu mahaitik joan ginenean; edota EAEko
Mahai Orokorreko negoziazioetan zerbitzu publikoen defentsa lehenetsi dugunean solda-
ten aferaren gainetik. 

Aurten hitzarmen gehiago negoziatzen dira eta gure estrategian sakontzea eskatzen duten
elementu berriak daude mahai gainean. Erreforma ezberdinek are eta zailagoa egingo
digute bidea eta patronalaren jarrera ikusita, eskubideak kentzeaz gain, negoziazio kolek-
tiboa bera da kendu edota baldintzatu nahi digutena. 
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2.1. KRISIAREN ONDORIOAK LAN MERKATUAN

Sarreran laburtu dugu langileen egoera zein den baina gure helburuak finkatze-
rakoan kontutan hartu behar ditugun datu batzuk azpimarratu nahi dugu.

- Enplegua suntsitzen jarraitzen dute krisia gainditze bidean dagoela esaten
duenik egon arren. Kaleratzeen saka luzea izaten ari da eta horrela jarraituko
du hasierako zalapartarik gabe bada ere. Hitzarmenak langabeziaren eta
enpresen itxiera mehatxuen testuinguruan negoziatu behar ditugu beraz.

- Gazteriaren langabezia ikaragarria da eta gora egiten ari da inolako pres-
taziorik gabeko langabetuen kopurua. Lan erreformaren helburua enplegu
egonkorra kontratu prekarioen bidez ordezkatzea izanik, hori mugatzeko
aukera bakarra lan merkatuan bertan dago. 

- Krisiak lan merkatutik batez ere gizonak kanporatu dituela egia bada ere,
emakumeen langabezia handiagoa izaten jarraitzen du, eta prekarietatearen
arazoa larriagoa da ere. Murrizketak leku guztietan bultzatuko dituzte baina
eragina ez da berdina emakumeen kasuan, lehen txarra zena orain okerragoa
izatea ekarriko duelarik. Hau kontutan hartu behar dugu negoziazio kolekti-
bo asko dagoelako aurten prekarietatea nagusi den sektore feminizatuetan.
Kontutan izan behar dugu soldata dela eremu guzti honetan prekarietate ele-
mentu nagusia.

- Zerbitzu publikoen murrizketa orokorra da eta ez da sektore publikoan
bakarrik nabarituko. Administrazio publikoekin lotura zuzena duten sektore
guztietan mehatxua berdina da eta milaka lanpostu daude kolokan.
Berebiziko garrantzia du negoziazio hauetan patronalaren jarrera zorrotz
baloratzea, administrazioak diru gutxiago jarri arren euren irabaziak bere
horretan mantentzea delako helburua. 

2.2. INSTITUZIOEN JARRERA

Merkatuari oztopo guztiak kentzea da egin duten hautua eta horrek eragin zuze-
na du negoziazio kolektiboan. Batetik, gure eskubideak izanik merkatuaren muga
bakarra erreformaren bidez kentzen digutena hitzarmenetan defendatu behar
dugulako. 

Bestetik, negoziazio kolektiboa oztopo bat dela ulertuta ekin diotelako negozia-
zio kolektiboaren erreformari, patronalari oztopoak kentzeko asmoz beraz.
Azkenik, babes soziala kenduz indartzen dutelako patronalaren boterea langile-
ak umezurtz utziz enpresariek dituzten helburuen aurrean. Guk ezin ditugu poli-
tika instituzionalak negoziazio kolektiboaren bidez aldatu, okerra litzateke beraz
halako helburuak finkatzea gure buruari. Baina ongi aztertu behar dugu zer den
kendu nahi digutena eta zeintzuk bere ondorioak negoziazio kolektiboaren bidez
zer defendatuko dugun zehazteko. 

2. Testuinguruaren ezaugarri nagusiak
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2.3. PATRONALAREN JARRERA

Krisi testuingurua abantaila berriak ateratzeko baliatzen ari dela gauza jakina da.
Eskubideak murriztea eta beste momentu batzuetan lortu ditugunak indargabetzea da
asmoa baina horrekin batera negoziazio kolektiboa etorkizunari begira baldintzatzea da
helburua. Oso adierazgarria da Adegiren estrategia, paz soziala (metala eta hirugarren
adina) delakoaren bidez negoziazio eremu bat kendu nahi digutelarik hitzarmenen truke
(sektoreko hitzarmena badago enpresetakoa itxi egiten da). Kontutan izanik patronalak
dena duela bere alde, momentu honetan esanguratsuena da hitzarmenetan eskaintzen
dizkiguten aterabide guztietan eurek irabazi egiten dutela. 

Hau da: sektoreko hitzarmena badago enpresetan ez dago negoziaziorik, sektoreko hi-
tzarmenik ez badago denborak aurrera egiteak euren alde egiten du hitzarmena galtze-
ko arriskua hor dagoelako erreforma dela eta. Enpresa hitzarmenetara joz gero milaka
langile geratzen dira hitzarmenik gabe eta enpresetan hitzarmenak kolokan jarri daitezke
erreformak deskuelgerako aukerak ireki dituelako. 

Beraz momentu honetan hitzarmenak lortzeko aukerak patronalaren asmoei aurre eginez
sortu behar ditugu. Ez dago euren helburuak eta gure beharrak uztartzeko aukerarik
patronalaren hasierako asmoetan, euren asmoak baldintzatzearen ondoriozko negozia-
zioetan baizik.

2.4. TESTUINGURU SINDIKALA

Negoziazioen testuingurua aldatzen ari da LAB eta ELAren artean hitzarmenen alde bate-
ra borrokatzeko sortzen ari garen aukerei esker. Sektoreko hitzarmenen defentsara ELA
berriro ere etortzea, horretarako LABek egindako lana eta negoziazio kolektiboa bera
arriskuan ikustea izan dira elkarlana posible egin dutenak hainbat hitzarmenetan. Ez
gaude negoziazio kolektiboari buruzko akordio orokor baten atarian baina beharrak batu
gaituelarik, lankidetza sindikalaren emaitzek esaten digute hau dela hartu behar dugun
bidea.

Hitzarmenez hitzarmen aztertuko ditugu bi sindikatuon arteko lankidetza posiblea den
baina zalantzarik gabe, hau izango da negoziazio kolektiboari dagokionez aurtengo ele-
mentu berri nagusiena.
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3.1. HELBURU NAGUSIAK

3.1.1. Negoziazio Kolektiborako euskal esparruaren defentsa egitea. 
Negoziazio eremu guztien defentsa

Aurreko urteko egoera korapilatsuari orain erreformak gehitu behar zaizkio.
Madrilen onartu edota onartuko diren erreforma desberdinen bidez negoziazio
kolektiborako aukera mugatu nahi digute.

Lan erreformarekin egin moduan negoziazio kolektiboaren erreformarekin ere
erantzun konfederala eman beharko dugu. Horrekin batera negoziazioetan kon-
tuan hartu behar dugu eta proposamenak egin erreformaren ondorioak ahalik eta
gutxien pairatu ditzagun.

Negoziazio kolektiborako gure estrategia eta aukerak baldintzatzeko erreformak
gauza bat edo bestea esan, patronalak bere helburuak ditu eta erreformen bidez
lortuko dutenaz gain, hitzarmenen bidez ere lortzen saiatzen ari dira: ultraktibi-
tatea kendu eta hitzarmenen negoziazioa zerotik hastea proposatuz edota sektore
ala enpresa eremuaren aldeko hautua egitera derrigortu nahian. Patronalak bi
eremuen bateragarritasuna zalantzan jarri nahi du, negoziazio eremu desberdi-
nak bateraezinak egin nahi dituzte.

Erreformek edota patronalaren jarrerak egun dugun negoziazio kolektiboa guz-
tiz baldintzatu eta edukiz hustutzearen aurka egin behar dugu.

Negoziazio kolektiborako euskal esparruaren defentsa eta ditugun negoziazio
eremu guztien defentsa egin behar dugu, LABek beti egin duen moduan. Une
honetan garrantzi berezia hartzen du ditugun negoziazio esparru guztiak defen-
datzeak, sektore eta enpresa hitzarmenak.

Sektorea eta enpresa eremu bateragarriak eta osagarriak dira, biak mantendu
beharrekoak. Bata ez da bestearen alternatiba edo ordezkoa. 

Eremu bakoitzaren zeregina desberdina da. Hitzarmen sektorialak langile guztien
oinarrizko eskubideak finkatuko ditu eta enpresako hitzarmenak eduki hobeak
lortzeko baliatu behar dira. Beraz, sektore hitzarmenak gutxieneko lurzorua
finkatzen duenez lehentasunezko eremua da.

Euskal esparruan negoziatzen diren hitzarmenak, erreformak erreforma, hemen
negoziatzen jarraitzeko edota estatu mailako hitzarmenen ondoriorik izan ez
dezaten proposamenak egin behar ditugu.

Honekin batera, Estatuko hitzarmenen menpe dauden langileen lan baldintzak
euskal herrian erabaki behar direla aldarrikatzen eta defendatzen jarraitu behar
dugu. Lan baldintzak Euskal Herrian negoziatzea modu ezberdinean gauzatu
daiteke: herrialdeko, EAEko edota hegoaldeko hitzarmenak bultzatuz. Formularik
egokiena zein den aukeratzerakoan elementu ezberdinak hartu behar dira kon-
tuan: sektorearen errealitatea, patronalaren jarrera, indar korrelazioak etab.

3. Aurtengo helburuak negoziazio kolektiboan
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Estatuko negoziazioak (sektorialak, akordio markoak...): sindikatuan asko eztabaidatu den
gaia izan da Estatu mailako negoziazioena. Orain arte hiru erabaki ditugu argi:

- Estatuan negoziatzen diren hitzarmen eta akordioetan egoteko eskubidea aldarrikatu
behar dugula
- Gune hori negoziaketa euskal esparrura ekartzeko eskatzeko baliatuko dugula
- Hitzarmenaren sinadura baztertzen dugula. Sinatzeak marko estatala zilegi egingo
lukeelako eta hau LABen ildoaren aurka doalako. Kontuan hartzekoa da gainera gure
sinadura marko horietan inoiz ez dela erabakigarria

Erabat atomizatuak dauden sektoreetan hitzarmen desberdinak batzeko aukerak
aztertzen ere jarraitu behar dugu. 

3.1.2. Negoziazio kolektiborako eskubidea hitzarmenen bidez eta hitzarmenetan
babestea. Gure eskubideak defendatzeko borrokatu beharra

Negoziazio kolektiboa langileon aldarrikapenak indartzeko, gure posizioa hobetzeko,
patronalari boterea borrokatzeko konfrontazio eremu nagusia da. Gure helburua ipar
orratz honen arabera jardutea da.

Aurreko urtean gogoeta sakona egin genuen krisi testuinguruan ea nola ulertu eta anto-
latu behar den negoziazio kolektiboa konfrontazio esparru moduan. Helburu nagusia
krisitik ahulago ez ateratzea, krisia gure burua indartzeko baliatzea zela genion.
Patronalak krisi testuingurua bere mesedetan erabiltzea indargabetu behar genuela eta
horretarako negoziazio kolektiboari konfrontazio klabean ekin behar zaiola. Ofentsiba
horren ondoren, testuinguruaren araberako hitzarmen duinak lortzeko helburuz. Aurten
ere antzeko egoeran aurkitzen gara eta iazko erabakiak berretsi behar dira.

Patronalak krisiaren aitzakiarekin atzerapauso berriak ezarri nahi ditu. Fase honen helbu-
ru garrantzitsuena lortuak ditugun lan baldintza eta hobekuntzak mantendu eta indar kor-
relazioen arabera hobetzea da. Hitzarmenetan atzerapauso berririk ez onartzea,  soldatak
hobetzea, lan erreforma hitzarmenetara ekartzea saihestea, negoziazio kolektiboaren
erreformaren aurrean bertako hitzarmenak babestea eta sektorearen errealitatearen
arabera sar daitezkeen bestelako hobekuntza sozialak. 

Honetaz ari gara patronalaren alde erabat desorekatuak dauden indar korrelazioetan
atzera ez egiteaz ari garenean. Helburu orokor hauek, sektore eta enpresa mailan erreal-
itate bakoitzaren arabera zehaztu behar dira.

Helburu lor garriak diruditen arren konfrontaziorik gabe lortuko ez ditugunak. Hori da
2010ean buruturiko negoziazioek eta aurtengorako dugun negoziazio mapak erakusten
dutena. 

Enpresariek neurri atzerakoiak inposatu nahi dituzte eta norabide horretan egiten dituzte pro-
posamenak edota jarrera pasiboa dute eta negoziazioak irtenbiderik gabe luzatzen dituzte.

Mobilizazioak deitu ditugun sektoreetan oso borroka gogorrak egin behar izan dira
negoziazioak desblokeatu eta hitzarmenak lortzeko. 

Negoziazio mahaiek euren dinamika jarraitu eta mobilizaziorako gaitasunik erakutsi ez
dugun negoziazioetan, patronalak negoziazioak blokeora eramaten ditu.

Fase honetan mobilizaziorik gabe akordioak ixtea nekez gauzatuko da. Konfrontazioaren
bidea da hitzarmenak mantendu nahi baditugu, atzerapauso gehiagorik nahi ez badugu,
geratzen zaigun bide bakarra.
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3.2. HITZARMENEI BEGIRAKO HELBURUAK

3.2.1. Hitzarmenen bidez gure eskubideak defendatu eta hobekuntzak
lortu

Aurtengo negoziazio kolektiboaren helburu nagusia gure eskubideak murriztea
eta atzerapauso berriak ematea ekiditearekin batera bestelako hobekuntzak
lortzea da. Horretarako hitzarmenak mantendu eta babestu behar dira, atzera-
pausorik ez dugu onartuko, soldatak hobetu behar ditugu eta lanaldia handitzeko
eta malgutzeko asmoei aurre egin behar diegu.

Hauek dira hitzarmen guztiek jaso beharreko gutxienekoak eta hortik aurrera
errealitate bakoitzaren eta indar korrelazioen arabera bestelako edukiak sartuko
dira.

EDUKIAK 

Soldatak
Negoziazio kolektiboa aberastasun orekatuago baten bidean eragiteko dugun
tresna izanik soldatak dira horretarako bitarteko nagusienetakoa. Hori dela eta
soldaten eros ahalmena berreskuratu eta ahal den neurrian hobetzea  eskatu
behar dugu. Galdutakoa berreskuratzearen alde ere borrokatuko dugu adminis-
trazio publikoarekin lotura duten sektoretan.

Horretarako KPIaren gainetik dauden soldata igoerak eskatuko ditugu eta ez
dugu onartuko krisiaren aitzakipean soldata igoerarik ez aplikatzea, bizi dugun
testuinguruan funtsezkoa baita aberastasunaren banaketa.

Kategoria edo kolektibo ezberdinen soldata desberdintasunak murrizteko urte
egokia izan daiteke eta helburu horrekin igoera linealak, hutsak edo mixtoak
bultzatuko ditugu. Era berean, soldata eskala bikoitzak edo bestelako praktika
diskriminatzaileak dauden kasuetan aurkako jarrera irmoa erakutsiko dugu.

Sarritan emakumezkoek gizonezkoek baino gutxiago kobratzen dute, baina hor-
taz jabetzea ez da erraza izaten, kategoriak antolatzeko moduan, ... ezkutatuta
egoten delako diskriminazio hori. Guk diskriminazio horiek topatu eta bor-
rokatuko ditugu.

Azken urteetan, batez ere administrazioan, absentismoari loturiko produktibitate
osagarrien aldeko apustua egiten ari da patronala eta guk ez ditugu onartuko
mota honetako klausulak.

Kriterio orokor moduan, pentsio funtsetara (EPSV eta bestelakoak)  egiten diren
ekarpenek soldata ez zuzenaren izaera dute. Ez dugu onartuko "EPSV"rako
ekarpen gehikuntza soldata igoeratik kentzea eta enpleguko “EPSV”en zabaltzea
eta orokortzea ez da izango LABen ildo errebindikatzaileetako bat.

Azkenik, gaur egun soldata prekarioak oso zabalduta daudenez eta lan finkoa iza-
teak ere bizitza duina aurrera eramateko aukera ziurtatzen ez duenez, 1.200 euro-
tako zenbatekoa jarriko dugu gutxieneko soldataren erreferentzia moduan
negoziaketa kolektiborako.

Iraupena
Hiru urte baino gehiagoko hitzarmenak baztertzen jarraituko dugu.
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Ultraaktibitatearekin loturik, enpresa paktuetan, hasierako indarraldia amaitu eta akordio
berri bat lortu bitartean klausulen luzapen automatikoa espresuki adostea beharrezkoa
da (ultraaktibitate printzipioa), beti ere paktua berritu bitartean  paktu hauetan onarturiko
eskubideak manten daitezen. Hitzarmen kolektibo estatutarioen kasuan, aldiz, Langileen
Estatutuak berak ezartzen du ultraaktibitatea aplikatu beharreko arau orokor moduan.
(parrafoa hemen kokatzea) 

Hitzarmenen edo akordioen ultraktibitatea izaten ari da negoziazio kolektiboko errefor-
maren gai izarretako bat. Negoziazio prozesu batzuetan patronalaren aldetik ere egon dira
saiakerak ultraktibitatea kentzeko.

Azken hilabeteetan garrantzi berezia hartzen ari da eta askotan errepikatu dugun arren
asko dira oraindik ere printzipio hau jasotzen ez duten enpresa hitzarmenak. Hau arazo
bat baino gehiago sortzen ari zaigu.

Lanaldia
Lanaldiaren murrizketa defendatuko dugu 35 orduko lanastea erreferentzia hartuta; lana
banatu eta lana eta bizitzaren kontziliaketarako eta aparteko orduen aurkako jarrera
gogortuko dugu.

Patronalaren asmoak lanaldia handitzea eta malgutzea dira. Bata edo bestea onartzea,
atzera jotzea da.  Aurkako jarrera argia izan behar dugu eta ezin ditugu honelako pro-
posamenak ontzat eman. 

Era berean, borondatezkoak ez diren lanaldi partzialeko kontratuak lanaldi osoko bilaka
daitezela eskatu behar dugu; izan ere kasu gehienetan kontratu hauek emakumeak
diskriminatzeko erabiltzen baitira.

Prekarietatea
Prekarietatearen aurkako borrokak leku berezia izaten jarraitu behar du. Sektore
bakoitzari dagokio bere errealitatearen baitan ematen diren prekarietate egoerak identi-
fikatu eta aurre egiteko proposamenak egitea.

Sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena
Sexu-jazarpenaren kontrako jarduera-protokoloak bultzatu behar ditugu enpresetan.

Sindikatuak argitaratuta dauka lan-munduan ematen den sexu-jazarpenaren kontrako pro-
tokoloaren proposamena.

Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna
Emakumeek diskriminatuta jarraitzen dute lan-munduan. LABek egoera honi aurre egiten
dio negoziazio kolektiboan diskriminazioak gainditzera bideratutako eta emakume eta
gizonen aukera-berdintasunaren aldeko borrokan aurrera egiteko aldarrikapenak txertatuz

Helburu honekin LABek kuaderno sindikala argitaratuko du. Bertan, negoziazio kolekti-
boan sartzeko klausulak jasoko dira. Honen helburua, diskriminazio sexistak ezabatzen
laguntzea eta lantokietan emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatzea.

Lan osasuna
Orain urte batzuk abian jarritako bidea jarraitzea beharrezkoa ikusten dugu; hau da,
negoziazio kolektiboan  lan osasunaren inguruko klausulak gehitzen joatea.

Hausnarketa honek zenbait aurrekari ditu. Lehenengoa, Lan Arriskuen Prebentziorako Legeak
berak esplizituki dio negoziazio kolektiboak garatu aztertu eta hobetzeko aukera ematen
duela.Lan Arriskuetarako Prebentzio Legeak beharrezko eskubidearen izaera dauka, nahitaezko
gutxienekoa; halere hitzarmen kolektiboetan hobetu eta garatu egin daiteke. (LAPL, 2. art.).



Bigarren aurrekariak araudiaren beraren anbiguotasunarekin dauka zerikusia.
Anbiguotasun horrek trabak jartzen dizkigu enpresetan lan eraginkorra egiteko
sasoian, anbiguotasun horregatik enpresek oztopo ugari jartzen baitizkigute gure
eskubideak eta konpetentziak  gauzatzerakoan.

Horrexegatik, negoziazio kolektiboan gehitu daitezkeen klausulen kodaderno
sindikal bat argitaratuko dugu. 

Desgaitasunak dituzten pertsonak
Lau helburu aipatzen ditugu:

- CEEri dagokien sektoreko hitzarmena aplikatzea.
- Ohiko lanbiderako desgaitasun iraunkor osoa duten langileak enpresa
berberean berkokatzea.
- Lantegietan desgaitasunak dituzten pertsonentzat lanpostuak bermatzea
(gutxienez legeak ezartzen duen kopurua).
- Lanpostuak egokitzea desgaitasunak dituzten pertsonen beharrizanen
arabera.

Etorkinak
Gero eta prekarioagoa eta arautu gabeagoa den lan merkatuan, herrialde
txiroetatik etorritako etorkinak traba eta zailtasun handiekin aurkitzen dira.
Kolektibo honek pairatzen duen egoera aldatzeko, gure ekintza sindikaleko jar-
dueran, Euskal Herriko gainontzeko langileek dituzten eskubide laboral eta
sindikalak izan ditzaten, borrokatu beharrean gaude. Ezin dugu inolaz ere onartu
diskriminazio egoerarik Euskal Herriko lantokietan, eta horrekin bukatzeko, beste
aldarrikapen batzuen artean, bigarren edota hirugarren kategoriako langileak ez
izatea eta kolektibo honek pairatzen dituen mota guztietako diskriminazioekin
bukatzea aldarrikatzen dugu.

Aldarrikapen hauei bide emateko, ezinbesteko deritzogu:
- Balio bereko lanagatik, lan sari berdina jasotzea.
- Eskubide laboral eta sindikalak bermatzea.

Euskara 
Langileok euskararen normalizazioaren bidean negoziazio kolektiboaren bidez
urratsak egin behar ditugu.  Proposamenak:

Lan munduan euskararen erabilera bermatzera ez ezik, lehenestera ere
zuzentzen diren neurriak bultzatzea.

- Lan hitzarmenak euskaraz argitaratzea. 
- Bezero, kontsumitzaile, erabiltzaile,... herritarrei begirako zerbitzua
euskaraz emateko neurriak.
- Kontratazio irizpideen artean euskararen ezagutza aintzat hartzea. 
- Idatzizko zein ahozko komunikazioan euskararen presentzia ziurtatzea eta
indartzea. 
- Hizkuntza paisaia: iragarki tauletako iragarpenak eta enpresaren errotulazioa.
- Euskara hutsean aritzeko aukerak garatzea.

Prestakuntzaren atalean langileen euskalduntze eta trebakuntzarako neurriak
zehaztea.

Euskararen sustapenerako enpresen konpromisoa jasotzea; besteak  beste:
- Bai Euskarari ziurtagiria.
- Sektore zein enpresetako sentsibilizazio kanpainak egitea edo beraietan
parte hartzea 
- Ekimen sozialekin bat egitea- Korrika.

13
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Administrazio eremuan:
- Euskararen sustapenean izan beharreko aitzindaritza izatea. 
- Euskararen sustapenerako plangintza estrategikoak burutu, gauzatu eta ebaluatzea.
- Administrazio eta Zerbitzu Publikoetan langile izateko euskara ezagutu beharra dago. 

Errelebu kontratua
Negoziazio kolektiboan errelebu kontratua, baldintzak betetzen dituen langileak honela
nahi badu, derrigorrezkoa izatea defendatu behar dugu eta ez dadila enpresaren
erabakiaren menpe egon.

Honekin batera ordezkoari kontratu mugagabea eta lanaldi osokoa egitea defendatuko
dugu.

Presoak
Preso eta beste errepresaliatu politikoak, kartzelatik irten ondoren edo etxera itzultzean,
beraien lanpostuetan berriro hartzea eskatuko da.
Preso senideak bisitatzeko baimenak eskatuko dira.

Lan egutegia
Inposatutako jai egunen aurrean egun horiek lan egun moduan aldarrikatzen jarraituko
dugu eta lantokietan egutegiak egiten direnean horretarako proposamenak egingo
ditugu.

3.2.2. Sektoreko negoziazio kolektiboaren defentsa

Lan erreforma onartua dago eta indarrean. Honen irakurketa juridikoa zabaldua dago
sindikatuan. Beste neurri batzuen artean lan baldintzetan eta soldatetan enpresek adostu-
takoa ez betetzeko aukerak hor daude. Adostasunik ezean hori aurrera nola eraman
oraindik ez dago erregulatua (ekaineko testuan arbitrajearena aipatzen zen). Negoziazio
kolektiboko erreforman berriro ere mahai gainean dagoen gaia da eta ikusi beharko da
nola geratzen den.

Negoziazio Kolektiboaren erreforma zein terminoetan egingo den ez dakigu baina
Madrilen egingo denez negoziazioetan eta azken erabakietan eragiteko aukerak oso urri-
ak dira.

Medioen bidez ezagutzen dugunarengatik kezkatuak egoteko arrazoiak baditugu
eztabaidagai nagusiak: ultraktibitatea mugatu edo baldintzatzea, estatu mailako hitzarme-
nak indartzea, eta enpresa mailako hitzarmenak izatea lehenesten direnak. Neurri guzti
hauek ahuldu egiten dituzte herrialde mailako hitzarmenak.

Orain zaila da asmatzea zein den hitzarmenak babesteko, blindatzeko erabili dezakegun
formula segurua. Erreformaren nondik norakoak ezagututakoan irakurketa juridiko sakon-
agoa egin beharko dugu.

3.2.3.- Enpresa hitzarmenak 

Sektoreko hitzarmenei buruz esandakoak baliagarriak dira enpresa hitzarmenetarako ere.

Enpresako negoziazioetan ere krisiaren ondorioak nabaritzen ari dira. Asko eta asko dira
aurreko urteetan berritu ez diren enpresa hitzarmenak, negoziatzen hasi gabe edota
negoziazioak blokeaturik dituztenak.

Egoera oso desberdinak ematen dira enpresetan, badira zailtasunetan direnak baina badi-
ra ere krisiaren aitzakia eta beldurra baliatu nahi dutenak enpresa hitzarmenak euren
beharretara egokitzeko.



Negoziatu direnetan atzerapausoen aurrean amorerik eman ez eta soldatak
eguneratzea lortu da. Kezka gehienbat negoziazioetan hasi gabe edota blokea-
turik daudenak dira eta aurtengoan lehentasun moduan jarri behar dugu horiei
irtenbideak aurkitzea.
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4. Negoziazio kolektiboaren estrategiaren ardatzak
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4.1. BORROKA MOLDEAK

Patronalak gero eta bitarteko gehiago ditu bere eskuetan indar harremanak bere
alde desorekatuz. Egungo hitzarmenak defendatzeko eta hobetzeko patronalare-
kin borroka egin behar da.

Konfrontazio hori nola antolatu behar dugun eta zein den sektore bakoitzarentzat
estrategia eraginkorrena da eztabaidatu behar duguna.

Greba da langileok borrokarako dugun tresnarik nagusiena. Baina balio hau
eduki dezan grebak eraginkorra izan behar du. 

Grebarako eskubideak azken urteetan aldaketa sakonak izan ditu eta ezinbestez
kontuan hartu behar dira eraginkortasunari buruz hitz egiten dugunean. Legalki
aitortua dugun eskubidea izanik, praktikan grebarako eskubidea gero eta zaila-
goa da langilegoaren zati handi batentzat. 

- Prekarietatea da baldintzatzaile nagusiena. Behin behinekotasunak, azpi-
kontratazioak, soldata baxuak, hitzarmenik gabe lan egiteak eta guzti honek
sortzen duen langileen arteko zatiketak borrokarako indarra ahultzen du eta
kontuan hartzekoa da langileen gehiengo nabarmena dagoela egoera hone-
tan. Kolektibo hauen greba eskubidea formalki inork zalantzan jartzen ez
badu ere, hauentzat greba egitea lanpostua galtzea izan liteke.

- Zerbitzu minimoen gehiegizko erabilpena: zerbitzu publikoan hainbat azpi-
sektoretan greba eskubidea erabat mugatua da. Gutxieneko zerbitzuek guz-
tiz indargabetzen dituzte grebaren ondorioak, eta beraz, grebaren zentzua
errotik baldintzatzen dute.

Baina salagarriena da zein hipokresia erabiltzen duten greba eskubidea
ezeztatzeko, izan ere, baldintza arruntetan, hau da egunerokoan jendarteari
instituzioek aitortzen ez dizkien eskubideak bat batean greba aldietan oina-
rrizkoak bihurtzen dira. Esaterako 0-3 hezkuntza zikloa ez da oinarrizkoa ze
ez da eskubide unibertsala (ez zaio jende guztiari zerbitzua bermatzen), eta
greban aldiz, bai, eta gauza bera esan liteke etxez etxeko zerbitzuaz zein jan-
tokietako zerbitzuez.

- Grebaren kriminalizazioa lanerako eskubidearen aitzakiarekin. Greba egu-
netan eta piketeetan poliziaren presentzia eta hauen jarrera edota grebalarien
kontrako zigorrak gero eta gogorragoak.

Guzti honek grebaren eraginkortasunean eragiten du, sektore bakoitzaren errea-
litatearen arabera, gutxiago edo gehiago.

Greba tresna nagusia bada ere ez da borrokarako dugun tresna bakarra eta sek-
tore edota gatazka bakoitzaren ezaugarrien arabera bestelako borroka molde
batzuk definitu behar ditugu. 
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Gatazka sektorial luze bat ezin da grebetan bakarrik oinarritu. Patronala indartsu dago
bitarteko asko ditu bere alde eta egindako borroka eta lortutako emaitzen artean despro-
portziorik egon ez dadin enpresariak presionatzeko, euren legitimazioa apurtzeko eta
mugitzera derrigortzeko grebak bestelako mobilizazio edota ekimen batzuekin osagarri
egin behar ditugu.

Grebekin batera, aurretik edo ondoren, eta grebaren eragina handitzeko edo zergatik ez
greba bera ordezkatzeko, borroka edo mobilizazio eredu osagarriak jarri behar dira
martxan. Imajinazioa landu behar da sektoreen errealitatearen arabera eredu bat edo bes-
teren alde eginez. Langileentzat ahalik eta kalte gutxien eta errentagarritasun gehien
emango diguten borroka moldeetan asmatu behar dugu.

4.2. GEHIENGOAK

Indarrak bilduz eta konfrontazioa indartuz patronalaren asmoei mugak jarri eta duten
boterea borrokatu behar diegu. Horretarako hitzarmen bakoitzari begira ditugun helbu-
ruak eta egiten ditugun eskakizunak gehiengoak babestea eta borrokatzea da bultzatu
behar duguna.

Gehiengoaren estrategiaren aldeko hautua egiten dugu beraz, hor dagoelako indar posi-
zioa. LABek ez du bat egiten gutxiengoan sinatzearen estrategiarekin.

Hau esan da, hausnarketa honi beti baina bat gehitu izan ohi diogu, hau da salbuespenak
kontenplatzeko aukerari ez diogula atea ixten (zehaztu edo identifikatu gabe ditugu zer-
nolako egoerak izan daitezke salbuespenetan jasotzekoak).

Arrazoi asko daude tarteko baina guretzako batek garrantzi handia hartzen du, koiuntura
honetan patronalak bere kabuz, edo botere politikoak bide ematen diolako, tresna asko
eskuratu ditu langileriaren lan baldintzak nahi dituen koordenadetara eramateko (azken bi
urteetan patronalaren aldetik pairatzen ari garen ofentsiba bortitza eta etengabea da eta
zoritxarrez etorkizun ertainean ez dugu ikusten egoera aldatzeko aukerarik), egoera
honetan LAB ez dago prest patronalaren posizioak indartuko dituen oparirik egiteko.

CCOO eta UGT prest daude buru belarri bitarteko hau erabiltzeko. EAEko elkarrizketa
sozialaren mahaian egiten duten moduan, negoziazio kolektiboan ere, gutxiengoari
gehiengo izaera eman nahi diote. Langileentzat oso kaltegarria suertatu daiteke honek
negoziazio kolektiboa edukiz hustu dezakeelako. 

Gehiengoena errespetatu beharreko printzipioa da baina baita gutxiengoena ere. LABek
%10era iristen ez den kasuetan ere negoziazio mahaietan egoteko eskubidea defendat-
zen jarraituko du. Dagokion ehunekoarekin, ahotsa eta botoarekin.

4.3. ELKARLANAREN BALIOA

Langileen arteko zatiketa gainditzeko eta patronalaren erasoei aurre egiteko indar meta-
keta aktibo bat da. Beste sindikatuekin elkarlana burutzerakoan nahiko argi geratzen da
negoziazioaren helburu eta borroka planteamenduetan bi bloke sindikal daudela.

Patronalari boterea borrokatu eta konfrontazio sindikalgintza burutzeko gaitasuna dugun
sindikatu bakarrak euskal gehiengo sindikalean kokatzen gara.

Printzipioz beraz sindikaturekin egon daiteke elkarlana dinamika sindikalean eta edukie-
tan gure helburuekin bat egiten badu. Baina ELArekin elkarlanaren aldeko hautua egina
dugu eta lehentasunezko harremanak mantendu behar ditugu. 
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5. Negoziazio kolektiboaren mapa eta prestaketa

Federazio edo sektore bakoitzak bere esparruan negoziatzen diren hitzarmenen,
sektore eta enpresa, mapa egin beharko du:

- Atzetik datozenak, hilzorian daudenak edota negoziatzen ari direnak
- Aurten irekiko direnak
- Ordezkaritza sindikala, zenbatetan garen nagusiak eta zeintzuetan garen
gehiengoa LAB eta ELA
- Negoziatuko diren hitzarmen nagusiak eta zeintzuk diren lehentasunezkoak

Mapa egin ondoren eta hitzarmen bakoitzaren negoziaketa hasi aurretik, negozi-
aketa prozesu horren helburua, jorratu beharreko edukiak, gainditu ezinezko
marra gorriak, gure ordezkaritzaren pisua etab. Aztertu behar dira. Negoziaketa
helburu argi batekin hasi behar da eta etengabe proposamenak egin beharko
ditugu helburu horietara iristeko estrategia dinamikoa beharko dugulako:
negoziazio mahaiari begira, borroka moldeen inguruan edota elkarlanari begira.
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