
 

 
 

 
Grebei emandako erantzun masiboarekin,  

Arabako metalgintzak lan baldintza duinak exijitzen dizkio SEAri 
 
Gaur, maiatzaren 26an, hirugarren greba eguna burutu dugu Arabako metalgintzan. Aurrekoetan bezala, jarraipena 
oso handia izan da eta milaka langilek parte hartu dute manifestazioan, Andra Mari Zuriaren plaza betez. Hiru greba 
egun eginda, metalgintzako langileen mezua oso argia da: SEAk lan baldintza duinak adostu behar ditu Arabako 
metalgintzan.  
 
Gaurkoan, goizean goiz pikete informatiboak egon dira Arabako enpresa garrantzitsutan, Mercedes, Sidenor, Tubos 
Reunidos,... horiek pisu handia baitaukate Arabako metalgintzan eta SEAn ere, eta badirudi horiei ere interesatzen 
zaiela Arabako hitzarmenean lan baldintza kaxkarrak egotea. Hortaz, berriro salatu nahi ditugu enpresa hauen 
trikimailuak grebaren eragina gutxitzeko: gehiegizko zerbitzu minimoak ezarri dituzte azken bietan, eta Mercedesen 
kasuan, beste sekzio bateko langileak lineetan jarri dituzte, baita ebentual berriak ere (beraien formazio denbora 
errespetatu gabe), produkzioa atera ahal izateko. Trikimailuok erakusten dute enpresa handiak ere kezkatzen dituela 
grebak. 
 
Gainontzeko enpresei dagokienez, jarraipena oso zabala izan da, bai enpresa handietan, baita txikiagoetan ere, 
Gasteizen, Lautadan, Aiaraldean,... Jarraipena masiboa izan da gaur ere enpresa askotan (SDA, Elecnor, 
Laminaciones Arregui, Talleres Betoño, Tubacex, JEZ, Amurrio Ferrocarril, Inauxa, Talleres Legutiano, Condesa, WEC, 
Arcelor,...), produkzioa geldituz. 
 
Eguerdian milaka eta milaka langilek parte hartu dute manifestaldian, 18ko asistentzia (Udaltzaingoak 7.000 pertsona 
zenbatu zituen) gaindituz, eta Andra Mari Zuriaren Plaza betez. 
 
Honenbestez, LABen ustez, sektoreak sekulako erantzuna eman die deitutako grebei, langile askok eta askok bat egin 
dutelako grebekin eta milaka pertsonek parte hartu dutelako mobilizazioetan, eta mezu argia bidali dio SEA 
patronalari: sektoreko arazoei erantzungo dien hitzarmen bat adostu behar du. Izan ere, sektoreak soldata duinak 
behar ditu bizitzaren kosteari aurre egiteko, lanaldia jaitsi behar da, neurriak hartu behar dira ebentualitatea eta 
malgutasuna mugatzeko, neurri eraginkorrak behar dira lan osasuna eta benetako berdintasuna bermatzeko, eta 
bestelako neurriak ere pertsonak erdigunean kokatzeko eta zaintza lanei atenditu ahal izateko. 
 
Beraz, uste dugu SEAk konpromiso zehatzak eta sendoak hartu behar dituela metaleko lan baldintzak duintzeko. 
 

Euskal Herrian, 2022ko maiatzaren 26an 
 
 
 
 
 
 
 

 


