
DESAJUSTATS: FERMESA I UNITAT SINDICAL

Tots els sindicats presents al BBVA-Catalunya hem pres l'acord d'actuar conjuntament per aturar
l'enviament de cartes a algunes de les persones catalogades com "desajustats" i de respondre també
unitàriament en cas de que aquest enviament s'acabi produint.

Compartim dos elements fonamentals: primer, valorem que aquest sistema de catalogació constitueix una
inacceptable arbitrarietat; segon, sabem que la catalogació i l'enviament de les cartes posen en perill el
lloc de treball de les persones afectades i volen crear un clima de por generalitzat entre el conjunt de la
plantilla.

Davant d'una iniciativa del banc que pot encetar una política repressiva i que fa aparèixer l'amenaça
d'acomiadaments, tots els sindicats ens comprometem a unir les nostres forces per evitar-ho. El nostre
objectiu és que el banc rectifiqui i suprimeixi aquest sistema "discrecional" de catalogació, començant per
renunciar a enviar les cartes. Si això no es produeix, volem que ningú col·labori en l'aplicació d'aquest
sistema : cap avaluador s'ha de prestar, ni per iniciativa pròpia ni a instàncies de la "superioritat", a
assignar l'etiqueta de "desajustat" a ningú.

El sistema és injust, arbitrari i repressiu, però necessita de persones que l'apliquin. Si el sistema no
desapareix, han de ser les persones, amb honestedat i sentit de companyerisme, les que han de negar-se a
col·laborar en la seva aplicació.

Al dors d'aquest comunicat reproduïm l'escrit adreçat al banc on demanem que es retirin les cartes. Els
cinc sindicats hem lliurat unitàriament aquest escrit a RRHH, per transmetre-li personalment les nostres
consideracions.

De totes formes, si les cartes acaben enviant-se, fem dues recomanacions:

• Primera, que els receptors no signin l'acús de rebut de la carta o que, si ho fan, facin constar
únicament "REBUT I NO CONFORME"

• Segona, que es posin en contacte amb algun sindicat,  per rebre assessorament en la necessària
contesta que s'ha de donar al banc.

Tots els sindicats hem acordat que, si les cartes s'envien, ens tornarem a reunir per decidir les accions de
resposta més adequades. I tenim la voluntat d'actuar amb unitat, fermesa i contundència, perquè això
és el que requereix un escenari repressiu amb possibles acomiadaments.

La defensa dels llocs de treball comporta la defensa d'un clima laboral que no estigui dominat per la
coacció d'uns pocs i la por o la submissió de tots els demés. Ni ens quedarem de braços creuats, ni
permetrem la impunitat dels que acceptin deixar de ser professionals bancaris per esdevenir
còmplices d'una arbitrarietat que pot deixar companys i companyes sense feina.

Aquest tema serà, fins que no es solucioni, una prioritat de tots els sindicats del BBVA a Catalunya.

Barcelona, 7 de juny de 2004

 

 


