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Egunon, denoi eta niretzat plazer eta ohore handia da, gaur goizean zuekin hemen 

izatea. 

Brasil, Txile, Kolonbia, Costa Rica, Guatemala, Nikaragua, Paraguay, Peru, Portugal, 

Dominikar Errepublika eta Uruguayko agintariak, ongi etorri Euskadira  

Gina Magnolia andrea, Gizarte Segurantzako Erakunde Iberoamerikarreko idazkari 

nagusia, eskerrik asko, zuk erraz bilakatu baituzu zaila dena, eta gaur hemen gaude, 

Euskadin, Bilbon, 2019ko Prevencian, Iberoamerikan Lan Arriskuen Prebentzioari 

buruzko hamaikagarren Kongresuan. 

Jaun-andreok, ongi etorri guztioi. 

Egun on! Hitz hauek euskaraz egin ditut, gure hizkuntzan, eta honako hau esan dut: 

ohore handia eta plazera da gaur hemen zuokin batzea. 

LANEren, Lanaren Nazioarteko Erakundearen konferentzia amaitu berri da, Genevan.   

Badakit zuotako batzuek bertan parte hartu duzuela aktiboki.  

Ez da edonolako konferentzia izan. 

Aurten, LANEren mendeurrena ospatzen ari gara.  

LANEk eta estatu kide guztiek guztion artean berretsi eta aplikatu beharreko 

konpromisoak hartzen dituzte beren gain. 

Beren enpleguetan eta, beraz, beren bizitzetan aldaketa oso azkarrak izaten dituzten 

milioika langilek eskatzen dituzte. 

LANEren sortzaileek, duela 100 urte, honako hauetarako beharra identifikatu zuten: 

lanorduen arauketaren pean lan-baldintzak ezartzeko, bizi-soldata egokia bermatzeko 

eta, beste baldintza batzuen artean, langileak gaixotasunen aurka babesteko, 

profesionalak izan ala ez, eta lan-istripuen aurka babesteko. 

LANEk prestatutako “Segurtasuna eta Osasuna Laneko Etorkizuneko Zentroan” 

dokumentuan, honako hau aipatzen da: 3 milioi langile inguru hil dira, egunero, lan-

istripuetan eta gaixotasun profesionalen ondorioz, eta 374 milioik lan-istripu arinak eta 

larriak jasaten dituzte.  
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Kalkulatzen da galdutako lan-egunak barne-produktu gordinaren % 4  inguru dela eta, 

herrialde batzuetan, % 6.  

Baina kostu ekonomikoa alde batera utzita, zifra horiek ez dute eragindako giza 

sufrimendua islatzen.  

Gure herrialdeetako bakoitzean prebentzio-estrategia eraginkorrak ezarri behar ditugu, 

ikuspegi globalekin.  

Gure gobernu-programa, Eusko Jaurlaritzarena, bat dator Garapen Jasangarrirako 

2030erako Agendaren helburuekin. 

3. helburua da bizitza osasuntsua bermatzea eta pertsona guztientzako eta adin 

guztietarako ongizatea sustatzea. 

Eta 8. helburua da hazkuntza ekonomiko eutsia, inklusiboa eta jasangarria sustatzea, bai 

eta enplegu betea eta produktiboa eta guztiontzako lan duina ere, eta, horretarako, lan-

eskubideak babestuak eta langileentzako lan-ingurune segurua eta arriskurik gabea 

sustatzea. 

Beste proposamen batzuen artean, Legegintzaldi honetako 2020rako Euskadiko 

Gobernu Programako 10. konpromisoaren helburua da “lanean osasuna eta segurtasuna 

eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea” 

Gaur, zuok Kongresu hau egitarau zabalarekin ireki duzue, eta egitarau horren barruan, 

zuon osoko bilkurako saioetan laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko 

alderdiak jaso dituzue.  

Lan handiko bi egun hauetan, ondorio praktikoak aterako dituzue, gerora aplikatzeko 

eta ondorio horiek, zalantzarik gabe, Iberoamerikako milioika langileren lan-arriskuen 

prebentzioa hobetuko dute. 

Eztabaidagai izan nahi izan dituzuen gaiak prebentzioaren aldeko apustu irmoa dira, eta, 

horrela, gero eta bizkorragoak diren aldaketek ezartzen dizkiguten erronkei hartu nahi 

diezue aurre.  

Badakigu gizarte-eragileek aktiboki parte hartzen ez badute, ez direla behar besteko 

aurrerapenak emango laneko segurtasunean eta osasunean.  

Enpresaburuek proaktiboak izan behar dute, eta prebentzioa beren enpresetako 

eguneroko kudeaketako berezko alderdi bilakatu behar dute.  

Logikoa denez, haietan lan egiten duten pertsonen bizi-kalitatean duen eraginagatik, eta, 

gainera, laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan egiten diren inbertsioak 

eraginkortasunean eta produktibitatean hobetzeko eragile erabakigarria delako.  
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Hori dela eta, laneko arriskuen prebentzioak duen garrantziaren gaineko 

kontzientziazio-maila zabaldu egin behar da, oraindik kontzientziarik ez dutenengan 

eragina izateko. 

Halaber, lanean jokabide seguruak eta osasungarriak normalizatzen eta naturaltasunez 

txertatzen ere lagundu behar dugu.  

Segurtasun eta osasun hori sortuko duten irtenbide eta jarrera positiboak izan behar 

ditugu eta, horretarako, urrats txikiak eman, sortuko dugun gizartean pertsonen bizitzak 

zapuztuta edo gutxituta ez geratzeko, beren lana betetzeko dituzten baldintzen ondorioz; 

horrela, prebentzioaren kulturaren integrazioa guztion egitekoa dela eta gizartearen 

onerako dela erakutsi behar dugu.  

Bizitza osasungarrien eta jarrera osasungarrien arteko paralelismoa sortu behar dugu 

enpresetan. 

Laneko segurtasuna eta osasuna lan bat kalitatezkoa eta duina dela ulertzeko 

ezinbesteko eskakizuna da, eta oinarrizko ideia hori funtsezkoa da.  

Ez dago lan duinik eta enplegu-kalitaterik lana segurua ez bada.  

Ordainsari bidezkoa eskaini daiteke; nahi den lanbide-garapena eman daiteke; 

kontziliazioa, berdintasuna eta gizarte-integrazioa susta daitezke. Baina, langileen 

segurtasunaren eta osasunaren alde egiten ez bada, ez da lan duina izango.  

Ideia horregatik jarraitzen du gaur egun Lan eta Justizia Sailak eta ordezkatzen dudan 

Eusko Jaurlaritzak gogotik lan egiten langileen segurtasunean eta osasunean.  

OSALAN dugu, gure Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea, eta, 

zergatik ez esan, harro gaude erakundeaz. 

Erakunde horretako langileen konpromisoa eta profesionaltasuna egunero egiaztatzen 

dugu, eta gure tresna nagusia da Euskadiko langileen osasun- eta segurtasun-

prebentzioan.  

Nahi duzuenean OSALAN ezagutzera animatzen zaituztet; egunotan ez bada, nahi 

duzuenean ezagutzera gonbidatzen zaituztet.  

Dakizuen bezala, erakundearen bidez, Nazioarteko Konferentzia eta Kongresuetan parte 

hartzen dugu eta, nola ez, Gizarte Segurantzako Erakunde Iberoamerikarrarenetan ere 

bai.  

Eta hala egiten jarraitu nahi dugu.  

Ahal dugun neurrian, Gizarte Segurantzako Erakunde Iberoamerikarraren (OISS) lanean 

lankidetzan jarraitu nahi dugu.  

Gogoan izan, elkarlanean jarraitzeko.  
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Zorroztasuna eta konpromisoa eskaintzen dizkizuegu.  

Zuok, gaur, Euskadira hurbildu zarete, Kongresu hau egitera. 

Milaka eta milaka euskaldun zuon herrialde gehienetan hartu zituzten, emigrazioaren 

bidea gure herritarren lan- eta bizitza-aukera zenean. 

Gaur, gure artean, beren herrialdeetako milaka langilek dihardute lankidetzan eta 

lanean.  

Guztiok dihardugu elkarrekin aurrera egiten, euskal gizarte anitza, bidezkoagoa eta 

solidarioagoa sortzeko, non inor ez baita atzean geratuko.  

Bitartean, eta gizarte hori posible izateko, lanak bizitza-proiekturik eteten ez duela 

bermatzeko egin dezagun lan.  

Egin dezagun posible istripurik gabeko lana.  

Eskerrik asko, eta gozatu gure herrialdea. 

 


