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Sidenorrek, EAEko plantetan 2.000 
laguneko lantaldea duen euskal in-
dustria siderurgikoak, aldi batera-
ko enplegu-erregulazio espedientea 
iragarri du 2017 eta 2018rako. Talde 
osoan batez beste %50 lan gutxiago 
ekarriko luke horrek. Sindikatuen 
eta enpresaren arteko negoziazioa-
ren ordua iritsi da. Ez litzateke so-
beran egongo gogoratzea antzeko 
egoerak gertatu izan direla euskal 
enpresetan 1980ko urteetako kri-
siez geroztik. Horregatik, badago 
arrazoirik susmoa izateko xantaia 
berriak egon daitezkeela Sidenor 
Taldearen eskutik; sindikatuek eta 
langileek ondo egingo lukete adi 
egotearekin.
 Kapitalak, bere lan-baldintzak 
irentsi arazteko, planak onartzen ez 
badira negoziazio unean mehatxua 
egiten du betiko ixtearekin. Sindika-
tu eta enpresa batzordeak batzue-
tan plan antisozial horien aurrean 
makurtu egiten dira, esanez okerra-
goa litzatekeela lantegien erabateko 
itxiera edo langile gehiago kalean 
geratzea. Bere egiten dute Kapitalak 
erabiltzen duen xantaia eta beldur 
politika.
 Sidenorrek, erregulazio espedien-
tea iragartzeaz gain, esan du “lana 
egokitzeko plan bat” ezarri nahi 
duela. Zehazki, langileen malguta-
suna, ordu gehiago sartzeko prest 
egotea, mugikortasun funtzional eta 
geografikoa, oporraldia banatzea… 
Murrizketa eta lan eskubideen ga-
lera gehiago proposatu du, alegia. 
Eta sindikatuek negoziazioan izango 
duten jarreraren arabera, Kapitalak, 
hots Sidenorrek, modu batean edo 
bestean xantaia egingo du bere hel-
buruak lortzeko. Produkzio indarra 
(enplegua) gutxitu nahi du, baina 
etekinak pilatzen segi. Kapitalaren 
xantaiaren aurrean, euskal siderur-
gia eta kalitatezko enplegua defen-
datzea izan behar luke sindikatuen 
eta instituzioen zeregina.

EKONOMIAREN TALAIAN

Kapitalaren xantaiak

Ainhoa Ortega Bretos 
@ob_ainhoa

Mozal Legea indargabetzeko onetsi den 
bigarren mozioa da PSOEk azaroaren 
29an agertu duena. Legez besteko mo-
zioa ontzat emateak, ordea, ez du lege 
aldetik ondorio zuzenik izango. 2016ko 
apirilean ere hura atzera botatzeko pro-
posamena aurkeztu zuen ERCk. Alderdi-
ko bozeramaile Gabriel Rufianen esane-
tan, Segurtasun Indarrei “esku hartzeko 
eta erabakiak hartzeko botere handie-
gia” ematen dielako Mozal Legeak, “ber-
me judiziala baztertuz”.
 PSOEko Antonio Trevinen ustez, oina-
rrizko eskubideak garatzea “oztopatzen” 
du legeak. Ezartzen diren zigorretan 
proportzionaltasuna mantendu behar 
dela azaldu du, eta oinarrizko eskubide 
eta askatasunak errespetatzen dituen 
arautegi berri baten alde agertu da.
 Mozioaren alde bozkatu dute Elkarre-
kin Ahal Dugu, EAJ, EH Bildu, ERC, PSOE 
eta PDC alderdiek. Abstenitu egin da 
Ciudadanos, eta kontra azaldu dira Foro 
Asturias eta PP.

“Itxurakeria hutsa”
Informazio Askatasunaren Defentsa-
rako Plataformaren ustez (PDLI gaz-

telaniazko sigletan), mozioa “itxura-
keria hutsa” da, ez baitu Mozal Legea 
indargabetzea bermatzen. Espainiako 
Kongresuko taldeek hura deuseztatze-
ko Lege Proposamen bat sinatzen ez 
duten arte, Mozal Legeak indarrean ja-
rraituko duela azaldu du kazetarien 
elkarteak. Horrekin batera, neurri hori 
aplikatu zaien kazetariei jarritako isu-
nak bertan behera uzteko eskatu du 
elkarteak.

Espainiako Arartekoak eskatu du 
ARGIAri jarritako isuna kentzeko
Martxoan Eibarren Naroa Ariznabarre-
taren atxiloketaren berri sare soziale-
tan emateagatik, ARGIAko Axier Lopez 
bilakatu zen Espainiako Estatuan Mo-
zal Legeak zigortutako lehen kazetaria. 
Kasu horren harira, Soledad Becerrilek 
(PPko politikari eta Kultura ministro eta 
Sevillako alkate ohiak) kudeatzen duen 
Espainiako Arartekoa isun horren aurka 
agertu da eta zigorra bertan behera uz-
teko eskatu dio Espainiako Gobernua-
ren Delegaritzari. Oinarrizko eskubideei 
–lege bitartez– ezarritako mugak ezin 
direla inoiz erabili Espainiako Konsti-
tuzioak babesten dituen oinarrizko es-
kubide berberak kaltetzeko, dio Ararte-
koak eskutitzean.
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