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Agintariok, jaun-andreok, egun on. 

 

Atsegin handia da niretzat Industria Harremanen eta Laneko Zientzien Kontseilu 

Nagusiak Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen 

laguntzarekin antolatutako Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko XX. 

Jardunaldi Tekniko hauen inaugurazioan parte hartzea.  

Eta bi arrazoi nagusirengatik diot hori:  

Lehenik eta behin, uste dudalako oso ekarpen handia dela gure ahaleginak lortu 

nahi dugun laneko arriskuen prebentziora eta laneko osasunera bideratzeko. 

Hau da, gure ahaleginak langileen lanaren eta osasunaren kalitatea egunez egun 

hobetzera bideratzeko. 

Eta bigarrenik, gaur merezimendu profesionalari emandako urrezko dominen 

banaketan, eta bihar “Prever 18” nazioko eta nazioarteko prebentzio-sarien 

banaketan parte hartzeko aukera izango dugulako. 

Saria lortu duten guztiei eta Espainiako beste autonomia-erkidego batzuetatik 

Jardunaldi hauetan parte hartzera eta beren jakintzen ekarpena egitera etorri 

direnei ongietorririk beroena egin nahi diet Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren izenean. 

Era berean, ongietorri berezia egin nahi diet gurekin egoteko itsasoa zeharkatu 

dutenei.  

Nolanahi ere, aukera ona egin dute, aurten Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

Europako Agentziaren egoitza baita Bilbo.   
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Dagoeneko 20 urte joan dira “Prever” sariak sortu zirenetik. Sari horien 

inguruan, industria-harremanen munduan laneko arriskuen prebentzioa 

sustatzeko jardunaldi teknikoak antolatu ditu beti Kontseilu Nagusiak.  

 

Zorionak eman nahi dizkiot Kontseiluari horrengatik, jardunaldiak oso 

lagungarriak baitira 2019-2020 aldiko Laneko Segurtasun eta Osasunerako 

Euskal Estrategiaren helburuetara hurbiltzeko. Jakingo duzuenez, estrategia 

horrek honako helburu hauek ditu: 

• laneko arriskuen prebentzioak Euskal Autonomia Erkidegoan duen 

errealitateari erantzutea; 

• jarduera agente askok esku hartzen duten eremu batean bildu eta 

bateratzea; 

• Euskadiko laneko segurtasun eta osasunaren eredua ezartzea; 

• eta berritzea eta paradigma-aldaketari erantzutea. 

Jardunaldi hauetan, Antonio Moreno jaunak ondoren eskainiko digun ikuspegi 

historikoan oinarrituta, gaurkotasun handiko gaiak aztertuko dira, hala nola 

ekonomia digitalak prebentziorako planteatzen dituen erronkak, zahartzea, 

eraikuntza-sektoreko segurtasuna, trafiko-ingeniaritza edota lanean zoriontsu 

izaterik badagoen galderaren inguruko dilema. 

Azken gai horri dagokionez, uste dut aipatu beharra dagoela uko egin behar ez 

diogun eta uko egin nahi ez diogun kontzeptu bat, hots, “lan-ongizatea”.  

Izan ere, Europar Batasunak, laneko osasun eta segurtasunaren esparruan, 

helburu hori zehaztu digu 2020rako. Nolanahi ere, esparru hori gure Autonomia 

Erkidegoko errealitatera egokitu dugu, gure lurraldeko lan-baldintzen hobekuntza 

jarraiturako bidea zehazteko.  

Pertsonen ongizatea lortzeko, beharrezkoa da pertsonak lan-ingurune osasungarri 

batean aritzea, eta ezinbestekoa da lan-jarduera, kalterik ez eragiteaz gain, 

osasunaren onerako izango den poztasun-iturri izatea; ideia hori da gure 

abiapuntua.  

Besteak beste, pozik eta baldintza egokietan lan egiteak pertsonen inplikazioa, 

etengabeko hobekuntzarekiko interesa eta, azken batean, lehiakortasuna 

bultzatzen dituelako.  

Eta, esparru horretan, ezin da ahaztu bide luzea geratzen dela oraindik. 
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Gauza bat garbi dago: azken joerei adi egon behar dugu beti, eremu guztietako 

laneko arriskuen prebentzioan sakontzeko. Horretarako, funtsezkoa da gizarte-

eragileen arteko lankidetza garatzea eta enpresen eta lantokien kudeaketan laneko 

arriskuen prebentzioa txerta dadin lortzea. 

Gainera, enpresek enpresa-sare jasangarri, moderno eta lehiakor bat finkatzeko 

duten baliotzat hartu behar da laneko arriskuen prebentzioa. 

Amaitu aurretik, gogora ekarri nahi nuke laneko segurtasun eta osasunaren arloan 

dugun eginkizuna arlo hori euskal gizarteak ongi egindako lanaren eta enpresa-

bikaintasunaren inguruan garatu duen kulturan txertatzea dela. Horretarako, 

laneko arriskuen prebentzioari buruzko informazioa, prestakuntza eta ezagutza 

garatu behar dira. 

Zalantzarik gabe, gai horiek guztiak aztertzeko eta haiei buruz eztabaidatzeko 

aukera izango dugu Jardunaldi hauetan, eta ziur naiz laneko segurtasuna eta 

osasuna hobetzeko input berriak aterako direla. Azken batean, hori da hemen 

bildu gaituena. 

Amaitzeko, zorionak eman nahi dizkiet merezimendu profesionalaren urrezko 

dominak lortu dituzten eta PREVER 18 nazioko eta nazioarteko sariak jaso 

dituzten pertsona guztiei, eta eskerrak eman nahi dizkiet industria-harremanen 

hobekuntzari eta laneko zientzien garapenari egindako ekarpenagatik. Halaber, 

eskerrak eman nahi dizkiot Kontseilu Nagusiari aurtengo edizioko egoitza gisa 

Euskal Autonomia Erkidegoa eta Bilbo aukeratu izanagatik.  

Eskerrik asko zuen arretagatik. 


