
    

    

 

 

KOMUNIKATUA 
 
 
Euskotrengo Batzorde Iraunkorrak honako mobilizazioak deitu ditu: 
 

- Abenduaren 2an, goizeko 9:30etan, Atxuriko geltokian kontzentrazioa. 
- Abenduaren 15ean lanuztea, goizeko 9:00 etatik 11:00k arte eta 17:00etatik 19:00ak 

arte. 
 

Mobilizazioon helburua Euskotrengo zuzendaritza egiten ari den giza baliabide eta diruaren 
kudeaketa arduragabea salatzea da. Azalpen zaila duten erabakiz betetako kudeaketa, 
bereziki onartezinak krisi ekonomiko  eta aurrekontu murrizketa egoeran. 
 
 
201oean Euskotrengo langileen soldata igoera %0,8koa izan zen. 2011ean Euskotrengo 
langilegoak soldata izoztua izan du ekarpen finkoetan, %50eko murrizketa Itzarriri egiten 
zaizkion ekarpenetan eta baita diru ekarpen aldagarrietan ere, 2012ra bitarte iraungo duena. 
Eros gaitasuna nabarmen jeitsi digute. 
 
Gainera, Euskotrenek nabarmen murriztu du behin behineko langileen kontratazioa, honek 
zerbitzuaren kalitatean eragin kaltegarria duelarik. Euskotrengo hainbat geltokitan ezin da 
ganorazko zerbitzurik eskeini, neurrion ondorioz. 
 
 
Prekarietate laboralak gora egin du behin behineko langileen artean, hainbat kontratu soldata 
maila eskasagokoak direla eta. Halaber, makinista berriek formakuntza langabezian direla 
jasotzen dute. 
 
Zuzendaritzaren nagusi den gobernuaren planteamenduak honako hauek dira: Enplegu 
publikorik ez sortzea behin behineko langileak ez kontratatuaz, soldaten izoztea eta 
helburuen araberako gain sariaren ezabatzea, ordezkatze kontratua ezabatzea, 
gaixotasunaren ondorio diren behin behineko ezgaitasunari dagozkion osagarriak 
berraztertzea. 
 
 
Bai Euskotrengo langilegoak zein hiritarrak zuzendaritzaren gastu murrizketa pairatzen ari 
gara. Horren adibide dira langile gabeko Euskotrenen geltokiak. Kudeatzaileen utzikeria 
pairatzen dugu, enpresaren zuzendaritzaren inguruan sortu diren dieta ezberdinen inguruko 
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eskandaluak pairatzen ditugu, nagusi postuetan etengabeko izendapenak pairatzen ditugu, 
gehienak sortu berriak. Maiatzetik soilik, hitzarmenean babestuta baina legalki 
zalantzagarriak diren interpretazioen arabera, 9 buruzagi berri izendatu dituzte beraien 
nahierara. 
 
Oso larria da, izendapenok behin betirako baitira, alegia, ez dira desagertzen enpresaren 
zuzendaritza politikoa aldatzen denean. ZIKINA da egiten ari den diru publikoaren erabilera. 
 
Langile kopuruaren puzketa surrealistak, buruzagiak izendatzearen bitartez, ez dio 
enpresaren beharrei erantzuten, enpresaren etorkizuna hipotekatuko duten beste interes 
batzuei baizik. Legala izan liteke, baina etikoki salatu beharrekoa da. 
 
Hau guztia dela eta, Batzorde Iraunkorrak zera exijitzen dio zuzendaritzari: 
 

- Diru publikoaren erabilera arduratsua enpresaren Giza Baliabideen kudeaketan. 
- Gaur egun dauden eta etorkizunean Euskotrenek izango dituen geltokietan enpresako 

langileak jartzea. 
- Bete gabe dauden plazak betetzea barne zein kanpo promozioak deituta, zuzeneko 

izendapenei amaiera emanez. 
 

Bestalde, Batzordeak adostasun puntuak bilatuko ditu izendapen zuzena ahalbidetzen duen 
hitzarmenaren puntua kentzeko, modu horretan izendapen guztiak merezimendu, berdintasun 
eta ahalmen irizpideen arabera egin daitezen ziurtatuz. 
 
Lanuzte deialdian langileei ahalik eta kalte gutxien egitea bilatu da. Halaber, eta zalantzarik 
izan ez dadin, hauteskunde epetik kanpo deitutako mobilizazioak direla nabarmendu nahi 
dugu. Izan ere, enpresaren zuzendaritza bere ardura estali nahian dabil, langileen 
aldarrikapen sozialak ustezko asmo politikoekin erlazionatuz behin eta berriz. 
 

 
Kalitatezko garraio publikoaren alde, gure eskubideen  
defentsan. Diru publikoaren erabilera arduratsua exijitzen dugu. 


