Orozkoko Madres Mercedarias egoitzako LAB eta ESKren prentsa-oharra

Orozkoko Ibarrako Madres Mercedarias zentroko langileok
beste 10 greba egunetarako deialdia egin dugu
Orain arte egindako bi greba-zikloak oso positiboki baloratu ondoren (5 eta 6 egunetako grebazikloak, hurrenez hurren), gure borrokan beste urrats bat ematea erabaki dugu, eta 10 eguneko
greba-ziklo bati ekingo diogu. Maitzaren 5, 12, 19 eta 26an; ekainaren 2, 9, 15, 23 eta 30ean eta
uztailaren 7rako deitu ditugu grebak. Grebaren lehen egunean, maiatzaren 5ean, 11:30ean
mobilizatuko gara Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregiaren aurrean, Gran Via 25ean, Bilbon, eta
14:00etan Ibarrako lantokian (Orozko).
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Fundacion Aliados enpresak izandako jarreren aurrean, greba egitea
da ikusten dugun bide bakarra.
Fundacion Aliados enpresak eta Madres Mercedarias Erlijio Kongregazioak negoziatzeko borondate
ezari eta murrizketei eusten diete. Murrizketa horiek zinikoki justifikatzen dituzten datu
ekonomikoak ezkutatzen jarraitzen dute. Guk argi daukagu nora doan den gure dirua: integrazioaren
aldeko Aliatuen Fundazioaren poltsikoetara.
Bizkaiko Foru Aldundiak, Sergio Murillo Gizarte Ekintzako Diputatua buru duela, egoera hau
babesten du du. Ahoa betetzen zaie erabiltzaileak lehentasuna direla esanez, baina enpresa pribatuei
saltzen dizkiete pertsona horien zaintzak, eta enpresa horiek poltsikoak bete besterik ez dute egiten.
Sergio Murillo Gizarte Ekintzako Diputatua eta Asier Alustiza Autonomia Pertsonala Sustatzeko
Zuzendari Nagusiari gogorarazi nahi diegu kasu askotan gure soldatak ez direla 1.000 eurora iristen,
eta gainera KPIren igoerarekin geratu nahi dutela. Gainera, Fundación Aliados-ek ez du soilik gure
soldatetatik lapurtzen, Elikagaien Bankua ere erabiltzen du negozioa egiteko, erabiltzaileei arropa
nahikoa falta zaie, ratioak ankerrak dira... Aldundiari benetan axola bazaio erabiltzaileen bizikalitatea, ez luke praktikak piratak dituzten enpresen esku utziko erabiltzaileen zaintza.
Bizkaiko Foru Aldundia guztiaren jakitun da. Asier Alustizarekin bildu gara, eta egoeraren berri
emateaz gain, analisi ekonomiko bat ere eman diogu, enpresak argitzeari uko egin dion 400.000
euro inguruko susmoaren berri emateko. Bilera horretan argi geratu zen Aldundiak bere ardura
saihestu nahi duela, zerbitzu publikoen pribatizazioarekin beraiek ezartzen duten burokrazian
ezkutatuta.
Guretzat Bizkaiko Aldundia da egoera honen erruduna, eta 10 eguneko greba-deialdia egitea beste
irtenbiderik ez uztearen erantzule egiten dugu. Borrokan jarraituko dugu gure lana aitortu eta gure
lan-baldintzen murrizketak kendu arte. Foru Aldundiari eta Sergio Murillori esaten diegu ez dela
ezkutatzeko unea eta aurrean izango gaituela, gure eskubideak lortu arte mobilizatuz.
Orozkon, 2022ko apirilaren 25an

