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UPV/EHUko lankide hori:

Datorren martxoaren 11n burutuko diren hauteskunde sindikalak ate joka ditugu. Honez gero jasota izango
dituzu LABek atera dituen azken lau urteotako balantzea eta datozen urteetarako lan-proposamenak biltzen
dituen koadernotxoa eta baita kandidaturarena ere. 

Hauteskunde hauek krisi ekonomiko eta sozial larriaren erdian burutuko dira. Urteak dira Espainiako Go-
bernu ezberdinek (PSOErena lehen, PP-rena orain) kapital handiaren aldeko eta langile-klaseen aurkako
neurri etengabeak (erretiro adina luzatzea, lan-erreforma ezberdinak, soldata jeitsierak, abenduko aparteko
soldata bat ez ordaintzea, IT-en erreforma, eta abar luzea) martxan jartzeari ekin ziotela, horietako batzuk -
erretiro adina luzatzea, kasurako- estatuko sindikatu nagusien (UGT, CCOO) laguntzarekin gainera.

Espainiar Gobernu ezberdinen neurri atzerakoi guztiak EAEko Gobernuen laguntzarekin burutu dira eta,
larriagoa dena, Eusko Jaurlaritzak, motu propio, zenbait neurri ere planteatu ditu (lan-jardunaren luzatzea,
IT-en ordainketa partziala, finantziazioa nabarmen jeistea, ...). 

UPV/EHUn, aipatutako neurri horietako batzuk aplikatu bazaizkigu ere (soldata jeitsierak, erretiro-adina
luzatzea, esaterako) eta beste batzuk unibertsitateko Gobernu Taldeak indarrean sartu baditu (erretiroa
aurreratzeko 2011-2014rako planaren primak kentzea, kasu), beste hainbat (urteko lan-jarduna, ITak %100ean
kobratzea lehenengo egunetik, langileok har ditzakegun egun libreak, ...) mantentzea lortu dugu. Horretan,
2011ko hauteskunde sindikalen ondorioz UPV/EHUko LAB lehen indarra bilakatu izanak eta unibertsi-
tatean hitzartutako lan-baldintzen defentsan erakutsitako kemenak berebiziko garrantzia izan dutela-
koan gaude.

Datozen urteetan ere oso erabaki garrantzitsuak hartuko dira lan-harremanei dagokienean, orokorrean eta
gure unibertsitatean. Langileentzat krisi ekonomikotik lehen baino ahulago edota ahalik eta indartsuen ate-
ratzea izango da gakoetako bat. 

Aurreko hauteskunde sindikaletan, LAB-ek eskuratu zuen UPV/EHUko langileen babesa biziki garrantzitsua
izan zen, LAB UPV/EHUn lehenengo indar bilakatzea suposatu zuelarik. AZP mailan ere emandako au-
rrerapausoa begi bistakoa izan zen: LAB bostgarren indar sindikala izatetik bigarrena -beste sindikatu ba-
tekin batera- izatera pasatu zen. Joera horri eutsi eta urrats berriak ematea posible delakoan guztiz
konbentzituta egoteaz gain, uste baino lorgarriagoa izan daitekeela pentsatzen dugu. Azken lau urtetotan
egindako lana handia eta garrantzitsua izan da. Hurrengo lau urteetan ere gauza garrantzitsuak egongo
dira jokoan: egonkortasuna zabaltzea ala ez, Lan Postuen Zerrendaren plaza berriak sortzea (programa-
kontratuetakoak, ...), Lan Poltsen kudeaketarako akordioa aldatzea (Campus aldaketa, hobekuntza deialdiak,
UPV/EHUn emandako zerbitzuen araberako birbaremazioa,...), kendutako eros-ahalmena berreskuratzea
(2012ko abenduko extra osorik berreskuratzea, soldata igoera lortzea,...), eta abar luzea.

Horregatik guztiagatik, zure botoa eskatzera gatozkizu. Hurrengo urteetan ere taldekeriak eta epe labu-
rrera begirako interesak alde batera utzita, langile guztion onura bilatuko duten neurriak bultzatzeko
LABen aldeko botua ematea oso garrantzitsua izango da. Horretarako zure laguntza jasotzea espero dugu.
Ondo ibili eta nahi duzunera arte.


