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ARRAZOI

PORQUE NUESTRO MODELO DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA PROTEGE 
A MÁS TRABAJADORAS/ES

PORQUE CONTIGO SOMOS MÁS
ORGANIZACIÓN 

PORQUE SOMOS EL REFERENTE EN
L LA DEFENSA DE LA SALUD LABORAL

PORQUE NUESTRA BANDERA 
ES LA PROTESTA Y LA PROPUESTA

PORQUE SOMOS ÚTILES,
SOMOS RED. 

.

PORQUE SOMOS PLURALES

PORQUE NOS TIENES A TU LADO

PORQUE CONTAMOS CONTIGO. 
TÚ PARTICIPAS. TÚ DECIDES.

PORQUE SOMOS IGUALDAD 

PORQUE TRABAJAMOS 
POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

HAMAR ARRAZOI
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GIZARTE BIDEZKOAGO BATEN 
ALDE EGITEN DUGU LAN

Beste erakunde batzuekin ere egiten dugu lan, lan esparrutik
haratago. Fronte askotan gaude presente, plataforma ekologis-
tetan, garapenerako kooperazioan, errefuxiatuen laguntzan,
mugimendu feministan, pentsio publikoak eta gizarte babesa-
ren defentsan. Dena ezin dugu. Bakarrik ezin dugu.

GURE NEGOZIAZIO KOLEKTIBO 
EREDUAK LANGILE GEHIAGO 
BABESTEN DITU

Azken urteetan, %20ko ordezkaritzarekin, CCOOk estaldura
eman die langileen %72,3ri sinatu ditugun hitzarmenekin,
gehiengoa duen sindikatuak bitartean, %39,69ko ordezkaritza-
rekin langileen %47ri besterik ez.  

ZUREKIN OSATZEN DUGU 
ERAKUNDEA  

Zurekin indartsuagoak gara. Zenbat eta antolatuago egon hobe-
to egingo diogu aurre patronala eta botere publikoaren batasu-
nari. Behar duzun babesa gara. 

LAN OSASUNAREN DEFENTSAN  
SINDIKATU NAGUSIA GARA

Lan istripu, gaixotasun profesionalen, Mobbing-aren eta abarren
aurkako borroka eta salaketa unitarioan gehien inplikatu den sindi-
katua gara. Lorpen handiak ditugu eremu honetan, Euskadin
borroka honen aitzindari izanda gure eskuetan dauden bide judizial
eta ez judizialak erabiliz. 

GURE IKURRAK PROTESTA 
ETA PROPOSAMENA DIRA 

Zure lan eta bizi baldintzen hobetzean konpromisoa hartu dugu.
Elkarrizketaren bitartez, hitzartu behar denean ardura hartzen
dugu eta mobilizaizoak egiten ditugu negoziazioan gure jarrera
indartzeko edo elkarrizketa biderik ez dagoenean. Protesta pro-
posamenerako bide moduan eta alderantziz.

BALIAGARRIAK GARA, 
SAREA SORTU DUGU.

Gure zerbitzu juridikoek aholkularitza emango dizute eta zure
eskubideen ordezkari izango dira hori beharrezkoa denean.
Talde oso bat dugu laguntza behar duzunerako, zure enpresako
ordezkariaren bitartez edo gure erakundeko afiliatu moduan.
Mundu konplexuan bizi gara eta babestuta egon behar dugu
sarerik onenean, CCOOren sarean.

ANITZAK GARA

Ez gaude banatzeko, indarrak batzeko baizik. Klase sindikatu
independentea gara. Ez dugu inor soberan. Langile klasearen
arazoei konponbidea bilatzea da gure lana, gizarte justizia ardatz
nagusi dugula. Hori da gure bokazio bakarra. Beste batzuek
politika besterik ez badute egin nahi, joan daitezela legebiltza-
rrera. 

AINTZAT HARTZEN ZAITUGU. 
PARTE-HARTZEN DUZU, 
ZEUK ERABAKITZAN DUZU.

Argi dugu gure lana lagundu eta aholkatzea dela, baina erabiak
langileek hartzen dituzte. Ez dugu zure botoa erabiliko estrarte-
gia sindikal eta ezkutuko politikak elikatzeko.  

ZURE ALBOAN GAUDE

Euskadiko CCOOko aholkulari bat dugu zure enpresan bisitak
egiten, poligonoan eta eskualdean gora eta behera. Egoitzetan
ere aurki gaitzakezu, hiriburuetan, herrietan eta lurraldeetan.
Zure leneko erabakiak hartzen diren toki guztietan gaude. Zure
alboan.

BERDINTASUNA GARA

Berdintsuago eta sozialagoa den ekoizpen eredu baten alde egi-
ten dugu borroka. Mugimendu feministaren eta berdintasunaren
aldeko borrokaren parte gara. Berdintasun planak sustatzen
ditugu eta genero berdintasuna sartzen dugu ekintza sindikal
bakoitzean, lan esparruan dauden sexu arrazoiengatiko desber-
dintasunak errotik ezabatzeko.
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