
2014-2018 pk programa

Programa pk 2014-2018 - I

k
Urte gutxiren buruan, lehentasunak eta pil-pileko gaiak aldatu egiten dira. Ga-
rrantzitsua da eboluzionatzea, horiek konpondu ahal izateko. Ezin dira gaur 
egungo arazoak konpondu duela 30 urteko jokabideekin.

p
PK hitzemateak.

Unibertsaltasun 
hitzematea: Ez dugu 
afiliaturik; lankide guztiak entzun 
eta defendatzen ditugu, afiliazio 
edo jatorririk kontutan hartu 
gabe.

Independentz i 
hitzematea: ez dugu 
inolako kanpo zuzendaritza 
sindikalen, alderdi politikoren 
edo konfederakuntzaren agindu-
rik jarraitzen, eta ez gara horie-
tan partaide ere.

Lan hitzematea: 
aukera dugun foro edo eztabai-
da-leku guztietan parte hartzen 
dugu, eskatzen digun ororekin 
hitzegitera biltzen gara, bukae-
raraino negoziatzen dugu, ez 
dugu bilerarik bertan behera 
u z t e n n a h i z e t a b o z k e t a 
galtzeko arriskua egon, eta 
bozketen emaitzak onartzen 
ditugu.

Informazio hit-
zematea: Informazioa 
beti egiaztatutakoa izango da. 
Gure proposamenen oinarrizko 
ikerketak guk landutakoak dira, 
iturria adierazten ez badugu 
behintzat. Ez dugu informazioa 
nahasmena sortzeko, zurrumu-
rruak zabaltzeko, iraintzeko 
edota besteren lana zabortzeko 
erabiltzen.

Partaidetza hit-
zematea: Lan-talde guz-
tiari aldizkako kontsultak egiteko 
hitzematea, egoera aztertzeko 
eta lan-ildoa ezartzeko asmoa-
rekin, beti hauteskundeen aurre-
tik programa lantzeko eta lan-
hitzarmenen negoziaketa hasi 
aurretik.

Irekiera hitzema-
tea: Bozka elektronikoaren 
bitartez hauteskundeetan par-
tehartzea errazteko lan egiten 
dugu. Ez dugu Kutxabankeko 
langile baten bozkatzeko esku-
bidea ekiditzen edo eragozten 
duten neurririk bultzatuko.

Zer egin nahi dugu hurrengo urteetan?

Gure printzipioei leialak izan. Hauteskundeetarako lasterketa be-
tean, PK-ko lagunok konpromisoa hartzen dugu gure printzipioei leialak izateko, 30 
urtean baino gehiagoan gure jarduteko modua zehaztu duten konpromisoei, alegia.
Uste osoa dugulako gure jarduteko modua dela zuzena. Ulertzen dugulako, ondo 
egite edo okertze zehatzen gainetik, koherentziaz eta zorroztasunez jardun dugula.
Lehentasunak eta pil-pilean dauden gaiak aldatu egiten direlako, baina gure konpro-
misoak ez.

Gauzak egiteko beste modu bat dago. Egiteko modua 
da garrantzitsua. Sinetsita gaude hori horrela dela, eta gure enpresaren 
Lan Harremanen ingurunea aldatu nahi dugu.
Kutxabank punta-puntako enpresa izateko lan egiten dugun lankideon ahaleginaz 
ohartzen den Enpresa Zuzendaritza bat behar dugulako. Enpresa Zuzendaritza 
irekia behar dugu, langileei entzungo diena eta haiekin elkarlanean arituko dena 
enpresaren egitura zehazteko.
Sindikatuen ordezkaritza eraikitzailea ere behar dugu, hurbilekoa, ideologiaren eta 
lurraldeen arloko mugarik gabekoa eta denok berdinak izatea babesten duena. Or-
dezkaritza ideala hau izango litzake: langile bat, boto bat.

Egoeraren araberako helburua: mugikortasuna 
konpontzea.
Hau ezin da iraunarazi. Arazo zehatzetarako konponbide zehatzek horixe izan 
behar dute, zehatzak. Etorkizunera begira, enpresaren egitura “egonkorra” ezin da 
zehaztu pertsona asko ehunka kilometrora lekualdatzearekin. Mugikortasun hori era-
gin zuten arazoek beste irtenbide batzuk badituzte. Konponbide horiek proposatuta 
daude dagoeneko eta aplikatzen hasi behar dira.

Egiturazko helburua: behar bezalako garapen profe-
sionalaren sistema bat zehaztea. Zehaztuko dugun ibilbide profe-
sionalaren sistema gakoa da nahi dugun enpresa mota zehazteko. BBKren egungo 
sistemak gabezia larriak ditu, Kutxan erabiltzen genuen sistemak ere bazituen eta 
aplikazio narrasek konplikazio are handiagoak sortzen dituzte.
Etorkizunerako garapen profesionalaren sistema bat zehazteko aukera daukagu au-
rreko esperientzietan oinarrituta, ondo egindakoak baliatuz eta akatsak zuzenduz. 
Objektibotasunak, gardentasunak, motibaziozko osagaiak eta merkatu- eta funtzio-
ingurune bati egokitzeko gaitasun aldakorrak izan behar dute ezaugarriak punta-
puntako enpresa motibatu eta dinamiko gisa zehazteko. Eta hori guztion artean soilik 
lor daiteke, ez langileen ezkutuan.

Langile-taldea gaztetzea: laster eta ondo edo berandu 
eta gaizki egin dezakegu.
 Berriz ere, hainbat esperientzia ditugu hurbilean ibilbide hau egiteko ditugun auke-
rak erakusteko eta 90eko akatsak ez errepikatzeko. Langile-taldearen gaztetzea ez 
datza (soilik) zaharrenak irtetean; gazteak kontratatzean datza; gizarte aktiboa gaz-
tetzen ari da, eta merkatua ere bai. Gaztetzea ez da kapritxo bat, biziraupen-kontua 
da.

Eta eguneroko gauzak, noski.


