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Tapia: “Arcelor multinazionalak ez 
du enpresa-erantzukizunez jokatu” 

Markel Olanok ardura 
osoz jokatzeko eskatu 
dio ArcelorMittali, honek 
Zumarragako lantokiaren 
jarduera etetea iragarri 
ostean 

Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel 
Olanok, “ardura osoz” jokatzeko 
eskatu dio ArcelorMittali, enpresak 
Zumarragako lantokiaren jarduera 
eteteko asmoa iragarri ostean. 
Zehazki, langile gehienak herritik 
ahalik eta gertuen lanean jarraitu ahal 
izatea eta Urola Garaia eskualdearen 
berrindustrializazioarekin konpromisoa 
eskatu dizkio. “Zehaztu ditugun bi 
helburuak dira, eta enpresarekin eta 
beste erakundeekin hauek betetzeko 
lanean jarri gara”, esan du. Gainera, 
konpainiari lurraldean dituen beste bi 
lantokietan (Bergara eta Olaberria) 
inbertsioak eskatu dizkie, “jarduera 
ekonomikoa epe erdi eta luzera 
bermatu ahal izateko”. 

Diputatu nagusiak berri “beltza” dela 
esan du, eta bere elkartasun eta 
gertutasuna adierazi die langile, 
familia, Zumarraga eta Urretxuko 
udalerriei eta Urola Garaia eskualde 
osoari. “Langileak dira orain gure 
lehentasun nagusia”, nabarmendu du 
Olanok, gogoratuz azken asteetan 
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza 
gertakariak “oso gertutik” jarraitzen ibili 
dela. “Kolpe latza da Gipuzkoako 
industriarentzat. Orain 
berrindustrializazioa eta ekonomia 
berreskuratu eta sendotzearen aldeko 
apustua indartzeko unea da”, 
azpimarratu du. 

Arcelor enpresak Zumarragako 
instalazioaren itxiera partziala, 
jarduera eten eta langileen parte 
baten tokialdaketa gauzatzeko 
hartutako erabakiaren aurrean, Eusko 
Jaurlaritzak honakoa adierazten du:  

Informazio horren zantzuak gero eta 
agerikoagoak ziren arren, bereziki 
ACBren aldi baterako EEEa jakinarazi 
zenetik hona, albisteak gogor kolpatu 
ditu euskal industria eta, nagusiki, Urola 
eskualdeko familiak. Egoera zail 
honetan, laguntza eta elkartasuna 
adierazten dizkiegu. 

Enpresak lantegiaren itxiera partzialaren 
eta langileen toki aldaketen  erabakia, 
modu orokorrean jakin arazi dio Eusko 
Jaurlaritzari. Hala ere, Jaurlaritza ez 
dator bat erabakiarekin ez baitira 
gertaera edo elementu berriak 
ezagutzen azken aldiz enpresaren eta 
langileen arteko akordioa sinatu zenetik. 
Akordio horren arabera, langileen 
baldintzak malgutzeko esfortzu handia 
egin zen eta enpresak jardueraren 
aldeko konpromisoa hartu zuen. 

Eusko Jaurlaritza jakitun da kanpo-
faktoreek eta faktore objektiboek zamatu 
dutela altzairu-sektorearen 
lehiakortasuna, eta Zumarragako 
instalazioaren zati garrantzitsu baten 
xedeko merkatua, korrugatuena, egoera 
oso konplexuan dagoela. Hori bai, 
merkatu hori bera egoera okerragoan 
egon da iraganean, eta enpresa oraingo 
honetan gai izan behar bezain garaiz 
erreakzionatzeko. Altzairuaren eta 
korrugatuen gainekoizpena kontu jakina 
da eta lehenago egin behar zitzaion 
aurre, ikuspegi enpresa kontutan hartuz 
eta zorrotz,   baina enpresak ez dio 
usainik ere hartu. 

Izan ere, kasu honetan, Arcelor 
multinazionalak ez du enpresa-

erantzukizunez jokatu, Zumarragako 
instalazioak lehiakorragoak izateko. Egia 
da ekoizpena areagotzeko eta prozesu 
eraginkorragoa hobetze aldera hainbat 
neurri ezarri dituela, baita langileen 
soldaten murrizketarekin lotuak, baina 
negozio plana ez da egoerari zor 
zitzaion zorrotza izan. Ez dute 
inbertsiorik egin makineria puntuan 
jartzeko, ez dituzte produktuak 
dibertsifikatu eta ez dute apustu irmorik 
egin produktua berritzearen eta 
hobetzearen alde. Eta horrek guztiak 
ekarri du instalazioaren itxiera. 

Horiek horrela, Arcelorreri eskatzen 
diogu, iragarritako Itxiera partzialaren 
erabakiaren baldintzak berriz 
hausnartzea  eta ordezko neurriak 
aurkeztu ditzala. Jubilazioak,  bajak eta 
toki aldatzeak onartu ditzala langileen 
ordezkaritzarekin adostuta, beti ere 
lantegiaren kapazitatearekin egokitzeko 
eta Zumarragaren industriaren 
etorkizuna bermatzeko. 

Eusko Jaurlaritzak gogora ekarri ditu 
iraganean Arcelorren zuzendaritzarekin 
eta langileekin egindako akordioak. 
Horietan, langileek soldata murriztea 
onartu zuten, baina enpresak ez ditu 
bete dagozkion konpromisoak. 
Gardentasuna eta hartutako 
konpromisoak betetzea dira kudeaketa-
eredu lehiakorren oinarria; kudeaketa-
eredu horrek ordezko plana gauzatzeko 
bidea emango luke. 



 

 

Euskadiren ametsa Europa izan da betidanik, Europa batua eta arimaduna; 
demokrazian, askatasunean eta giza eskubideetan erreferente den Europa 

Jose Antonio Agirre lehendakariak 
honako hau esan zuen 1953. 
urtean:«Nola ez ditugu emozioz eta 
itxaropenez hartuko kontinentea batzeko 
egiten dituzten ahalegin saiatuak?  
Europarekiko elkartasuna sentitzen 
dugu, gure arazoen irtenbidea hortxe 
baitago, Europan. Elkartasun horrek 
bizitzaren arlo guztiak hartzen ditu, nola 
banakoenak, hala kolektiboenak. Giza 
eskubideei buruzko gure kontzeptua eta 
Europarena bat datoz, gure kultura-
ondarea bera da, bizitzaren gaineko 
sentimendu demokratiko berbera 
partekatzen dugu, eta europarrengan 
nabari den aurrerapen ekonomikorako 
eta sozialerako grina gure lurraldean 
zabalduta ikusi nahi genuke, 
askatasunaren babesean». 

Egun, Europaren arima zapuztuta dago. 

Iheslariek bizi duten bidegabekeriak 
harridura, mina eta inpotentzia eragiten 
digu. Egoera horrek gure sinesmen etiko 
eta demokratiko sakonenak erasaten 
ditu. Europako proiektuari zentzua 
ematen dion humanismoaren muin 
berean sentitzen dugu. 

Hau ez da «iheslarien krisialdi» hutsa, 
iheslariek jasaten duten egoera 
bidegabea baizik. Eta egoera bidegabe 
horixe da Europa astintzen duen 
krisialdiaren adierazlerik argiena. 
Europako Gobernuaren eta Europako 
gobernuen balio-krisialdi sakona ere 
bada, balio instrumentalak pertsonen 
balioaren aurretik jarri baitituzte. 

Eusko Jaurlaritza herri baten ordezkari 
da, Euskadirena, eta hasiera-hasieratik 
Europarekiko bokazio eta konpromiso 
garbiak izan ditu. Munduko nazioen 
itunean lekua eta ahotsa izateko asmoa 
duen gizarte baten ordezkari da. 
Europako proiektuaren gainbehera 

irudikatzen duen krisialdi humanitario 
honetan, gure ahots kritikoa 
entzunarazteko beharra sentitzen dugu. 

Schuman, Monnet, De Gaspeeri, 
Adenauer eta tankera horretako beste 
hainbatek egin zuten moduan, Eusko 
Jaurlaritzak ahotsa goratu nahi du. Eta, 
zergatik ez, Agirrek, Irujok edota 
Landaburuk botatako hitz 
konprometituak errepikatu ere bai. Haien 
eredua Europar Batasunaren 
proiektuaren sorrera-printzipioak 
berreskuratzea da. Proiektu honen 
identitatea, bideragarritasuna eta 
iraunkortasuna eratu zituzten jatorrizko 
balioak berreskuratzea. 

Sorrerako balio horiek, espiritu 
humanista eta Europako proiektuaren 
muinean kokatutako pertsonak dira, hain 
justu, egungo duineztasunari, lotsari eta 
elkartasun ezari aurre egiteko gure 
tresnak. 

Berreskura ditzagun balio etikoak, 
politikoki integratutako Europaren 
proiektuaren zutoin ziren balio haiek. 
Har dezagun iheslarien krisiari 
erantzun azkarra, eraginkorra eta 
gizatiarra emateko konpromisoa. 

Erakunde-adierazpen honen bidez, 
Eusko Jaurlaritzak Europa batuari eta 
arimadunari zentzua ematen dioten hiru 
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konpromiso hauek berreskuratu nahi 
ditu: 

-Elkartasun-konpromisoa. Gerra 
batetik ihesi, muturreko sufrimendu-, 
behar- eta larrialdi-egoeran daudenei 
premiaz eta atzerapenik gabe laguntza 
emateko behar humano eta 
humanitarioa. 

-Ardura-konpromisoa. Europaren 
funtsa pertsonen, pertsona guztien, giza 
eskubideak eta duintasuna defendatzeko 
ardura onartzea da. Ardura horrek 
dakarren konpromiso instituzionala, 
politikoa eta soziala onartzea. 

-Legezkotasun-konpromisoa. Europak 
nazioarteko zuzenbidea bete beharra 
dauka. 1951ko Genevako Konbentzioa, 
Giza Eskubideen Adierazpenaren 14. 
artikulua eta Europar Batasunaren 
Oinarrizko Eskubideen Kartaren 18. 
artikulua Europak nahitaez bete 
beharreko arauak dira. 

Krisialdi honi ematen dion erantzunaren 
araberakoa izango da Europaren 
proiektu komuna etorkizunean. 

Pertsona jardunaren muinean kokatzen 
duten printzipioetan eta balioetan 
oinarritutako proiektu gisa, Europak 
duen ahalmena iheslariek jasaten duten 
bidegabekeriari irtenbide bat aurkitzeko 
gaitasunaren irudi da. 

Erakunde-adierazpen honekin, Europa 
eraikitzeko prozesuko elkartasun-, 
ardura- eta legezkotasun-konpromisoak 
berretsi nahi ditugu. Ekintza jakinak 
eskatzen ditugu bai Jaurlaritzak, bai 
euskal gizarteak, beti amestu dugun eta 
gune lanaren helburu den Europa batua, 
gizatiarra eta arimaduna lortzeko 
konpromiso horiek betetzeko." 

Gasteizen, 2016ko martxoaren 15ean 


