
2012an Kutxabankek 150 lankideri jakina-
razi zien Autonomia Erkidegoko bulegoeta-
ra lekualdatuko zituztela, Lan Hitzarmenean 
hitzartutako baldintzetan oinarrituta.

Zenbait lekualdatze bertan behera utzi zi-
ren, batzuk atzeratu egin ziren, zenbait lan-
gilek baja eskatu zuten, baina, hori guztia 
alde batera utzita, badago oso deigarria 
den gauza bat: lekualdatu beharreko ia 
pertsona guztiak, 2 kenduta, Kutxa Sa-
rekoak zirela.

2013a hastearekin batera, urtarrilean 8 
lekualdatze proposatu ziren: denak Kutxa 
Saretik datozen langileentzat. Eta martxoan 
beste 13 lekualdatze, denak leku bereko 
langileentzat, 1 izan ezik. 

Argi eta garbi, lekualdatzeok guztiz deso-
rekatuak dira eta lekuz kanpo daude.

Gure lehendakariak esan ohi du tentelen 
ehunekoa berdina dela leku guztietan, eta, 
hori horrela bada, zer irizpideri jarraitzen 
ari dira Giza Baliabideetan? Zergatik ari di-
ra halako bidegabekeria bat egiten?

BBKn bat-egitearen aurretik zenbait egokit-
zapen egin zituztela esan ziguten, eta ulertu 
genuen. Baina, urtebete igaro ondoren, lan-
gile batzuengan bakarrik eragina duten 
neurriak hartzen jarraitzen dute.

Badakigu bankuaren % 50 baino gehiago 
BBKrena dela, baina, batzuek bere garaian 
proposatu zutena gorabehera, uste genuen 
lan-harremanen arloan pertsona guztiok 
berdinak ginela, gure ideologia, sexua edo 
JATORRIA alde batera utzita.

Baina badirudi ezetz. Eta, noski, honako 
galdera hau egiten diogu geure buruari: au-
rreikusita dauden 85 bulegoak ixten dire-
nean, eta 150 langileren "konfort arloa al-
datzen denean", JATORRI bereko langileen-
gan izango al dute eragina neurri horiek?

Zuzendarien biltzarrean negoziaziorako eta 
akordiorako deia egin zuten gure lehenda-
kariak eta zuzendari nagusiak. Baina, ger-
tatzen ari dena ikusirik, ez dut uzte guri bu-
ruz hitz egiten ari zirenik, baizik eta “bere-
tarrei” buruz.

Gainera, badaude teorian gutarrak diren 
arren “hor konpon” esaten digutenak ere. 
Esate baterako, Gipuzkoako Sareko Zuzen-
daritza. Bulegoetako langileengan eragina 
duten neurriak hartzen dituzte. “Bilbokoen 
erabakiak” direla esaten dute. Eta bilera ba-
terako deia egiten badiegu gaiari buruz hitz 
egiteko (duela ia 2 hilabete), “olinpikoki pa-
so egiten dute”. Ez da gauza bera gertatzen 
enpresako kargu altuenekin, biltzeko eta es-
plikazioak emateko prest. 

Gauza bera egingo al dute Kutxatik datozen 
arduradunek Hedapenean?

Aurreko bizitza batean gauza txarren bat 
egin al genuen Kutxako langileok? Beste 
batzuen bekatuak ordaintzen ari gara?

Ezetz esaten dute, gure irudipena besterik 
ez dela, denok berdinak garela.

Zorioneko berdintasuna! Ez gaitu oso ongi 
tratatzen gero!
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