CGT-SABEI Illes Balears
Secció Sindical BBVA

NO ACCEPTAR L' INACCEPTABLE
Aquesta hauria de ser una màxima que tots hauríem de tenir ben present en tot
moment. Sobre tot enguany, que tot just acaba de començar i quins esdeveniments futurs ja
se’ns presenten envoltats de no massa bons presagis.
Massa cops hem vist, o hem patit, que a força de repetir un argument, equivocat o
viciat de principi, acabam acceptant-lo com una cosa “normal”. Hem de tenir en compte els
anys d’abundància, que ja han quedat enrere, on els bancs en general i el BBVA en particular,
han incrementat d’una manera casi immoral, el seu volum de beneficis i d’extrabonus pels alts
executius, mentre que avançaven les mesures dirigides a la reducció de personal. Una fita que,
de tant que ens ho han repetit, ja tothom la dona com a normal, com a acceptable.
Tot just hem entrat de ple dins una crisi econòmica de proporcions desconegudes,
perquè sa veritat es que resulta del tot impossible saber quan o com en sortirem. Recordem
que, entre altres motius, es una crisi “provocada” per un afany desmesurat de certs bancs per
la obtenció de resultats “contra natura” que han provocat un volum desconegut de crèdits
incobrables.
No dubteu que el banc continuarà pel camí de la reducció de la despesa de personal, i
com que ara s’ha demostrat que els bancs grans també poden fer fallida, molt probablement
augmentaran encara més les mesures que facilitin aquesta reducció, sense gens de vergonya.
Mes clar no ho podem expressar:





No es el moment de tenir por.
Es l’hora d’adoptar una actitud decidida en defensa dels llocs de feina.
Es l’hora d’abandonar la falsa creença del “a mi no me faran això...”.
Es l’hora de recuperar i exigir un sindicalisme col·lectiu que vetlli pels nostres
interessos.
 Es l’hora de NO ACCEPTAR EL QUE ÉS INACCEPTABLE.
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