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Espainia da krisiarekin soldaten ar-
teko desberdintasuna gehien hazi 
den estatua. Nazioarteko erakun-
deek halaxe diote, eta Espainiako 
Estatistika Institutu Nazionalak 
(INE) kaleratutako azken txoste-
nak ere bai. Desoreka bi arlotan na-
barmentzen da: langile prekarioen 
eta kalitatezko enplegua dutenen 
artean bata; emakume eta gizonen 
artean bestea. Langile prekarioak 
dira soldaten jaitsiera gehien jasan 
dutenak, eta hori datuen bidez ere 
ikus daiteke: kontratu mugagabea 
zuten soldatapekoek behin-behi-
nekoek baino 9.066 euro gehiago 
irabazi zuten 2014an. 2009tik en-
plegu egonkorra dutenen eta ez du-
tenen arteko lan-sarien diferentzia 
handitu besterik ez da egin, 7.300 
eurotik 9.000 eurora. INEk 2008tik 
erregistraturiko urtez urteko serie-
tan, diferentzia handiena 2014koan 
ikus daiteke.
 Emakume eta gizonen solda-
ten arteko desoreka ez da txikia-
goa. 2014an lehen aldiz hasi zen 
sexuari dagokion soldaten arteko 
leizea ixten, gutxienez 2008tik. Gi-
zonen urteko soldata gordinaren 
(25.727,24 euro) eta emakumee-
naren (19.744,82 euro) arteko di-
ferentzia 178 eurotan gutxitu zen 
2013an. Abiadura hori mantenduz 
gero, eta kontuan izanik diferen-
tzia oraindik 5.982 eurokoa dela, 
leizea guztiz ixteko 33 urte eta erdi 
beharko genituzke. 2014ko datuak 
eskuan, ikus dezakegu emakumeek 
gizonek baino %23,2 gutxiago ira-
bazten dutela.
 Desoreka basati horiek haustea 
gobernu eta enpresa ororen helbu-
ru nagusi izan beharko litzateke. 
Horretarako borondate politikoa 
beharrezkoa da, berdintasuna erdi-
gunean jarriko duten politika eko-
nomiko, sozial eta laboral berriak 
garatu ahal izateko. n
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Euskal Herriko egitura ekonomikora-
ko egun fatidikoa izan zen askorentzat: 
2014ko ekainaren 30ean BBK eta Vita-
len batzarrek euren burua desegin eta 
pribatizazioari atea ireki zioten.
 Bi urte igaro dira BBK eta Vital au-
rrezki kutxak euren burua banku-fun-
dazio bihurtzea erabaki zutenetik –Gi-
puzkoako Kutxak gauza bera egin zuen 
apur bat geroago–. Horren ondorioz, 
mekanismo demokratikoetatik erato-
rritako ordezkaritzak osatutako batza-
rra izatetik, auto-izendatu daitezkeen 
pertsonez osaturiko patronatua dute. 
Askorentzat izaera eta kontrol publikoa 
galtzea suposatu zuen pauso horrek.
 2014ko ekainaren 30ean Bilboko 
BBKren egoitza atarian protestak izan 
ziren, sare sozialak ere gori zeuden, az-
ken minutuan telefonoak jo eta injekzio 
letala geldiaraziko zuen indultu deia-
ren zain-edo. Baina ez zen horrelako-
rik gertatu, eta gaur, “txarrean jarrita” 
–Xabier Iturbe Kutxako presidenteak 
aitortu zigun moduan–, patronoek era-
baki dezakete nork zer aginduko duen 
kutxetan.

Etorkizuneko eszenatoki berrian zer?
Hauteskundeak igaro berri dira Espai-

nian eta EAEko panorama duela bi edo 
lau urtez oso bestelakoa da: Ahal Dugu-
ren olatu moreak busti ditu Araba, Gi-
puzkoa eta baita EAJren gotorleku den 
Bizkaia ere. Ez dira eszenatoki berdinak 
baina… eta autonomikoetan edo foru 
hauteskundeetan joera hori errepikatu-
ko balitz?
 Kutxei dagokienez berdin izango luke, 
Batzar Nagusiek esandakoa jadanik ez 
delako juridikoki loteslea. Berdin izango 
luke alderdi animalistak gehiengo osoa 
izanda ere. Fundazioetako hamabost 
patronoak izendatzea jadanik ez dago 
herritarron esku.
 Herritarron esku ez dagoen moduan 
Kutxabankeko kontseilariak zein izango 
diren erabakitzea. Bankuaren akziodun 
batzarrak –Vital, Kutxa eta BBK-ko or-
dezkariek osatua– beste hiru kontseilari 
“independente” izendatu berri ditu eta 
lehendik zituen hainbati ere kargua be-
rritu die, tartean Iturberi, honek eraba-
ki baitu Kutxa fundazioko presidentzia 
uztea –baterazina delako Kutxabanke-
ko administrazio kontseiluan egotea-
rekin–. Beraz, finantza erakundearen 
hamabost kontseilarietatik hamar EAJri 
loturikoak izango dira, bi PPri eta hiru 
PSE-EEri. “Horrela despolitizatu dituz-
te desagerrarazitako aurrezki kutxak”, 
azaldu du ustelkeriaren kontrako Ara-
bako Adi! elkarteak.
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