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Egun on guztioi. 

Ohore handia da niretzat Uda Ikastaro honen inaugurazioan parte hartzea eta, 

horretarako, lanaren munduan garrantzi handia duten erakundeak ordezkatzen dituzten 

bi pertsona ondoan izatea.  

Eskerrak eman nahi dizkiot, jakina, Lanaren Nazioarteko Erakundearen Espainiako 

ordezkari Joaquín Nietori ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Ekitaldia, nolanahi ere, 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailaren eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen 

Espainiako ordezkaritzaren arteko etengabeko lankidetzaren barruan kokatuta dago.  

Lankidetza hori areagotu egin da aurten, nazioarteko hiru alderdiko erakunde horren 

mendeurrena dela eta. 

Joaquínekin hainbat ekitalditan parte hartzeko aukera izan dut, hala nola joan den 

apirilean Oñatin egin genuen Kongresuan. 

Mundu-mailako Kongresu hori lanaren etorkizunari buruzkoa izan zen, eta Oñatiko 

Deklarazioarekin amaitu zen. Dekalogo hori izan zen, hain zuzen, Lanaren Nazioarteko 

Erakundeak Genevan egindako Biltzarrari egindako euskal ekarpena. 

Eskerrik asko berriz, Joaquín, ikastaro honetan parte hartzeagatik eta eskatu dizugun 

guztietan eskaini diguzun laguntza ordainezinagatik. 

Eskerrak emateko tarte honen barruan, azpimarratu nahi dut Diskriminazio eta Jazarpen 

Moralaren Euskal Behatokiaren ekimena. Mahai honetan, Juan Ignacio Marcos dugu 

Behatokiko ordezkari.  

Behatokiak eta Lan eta Justizia Sailak hainbat lankidetza mota garatu ditugu 

legegintzaldi honetan, eta lankidetza horren ondorioz sortu da, besteak beste, Uda 

Ikastaro hau.  

Saila bat dator erabat Behatokiaren printzipio eta helburuekin, eta hainbat ekimen 

garatzen lagundu du.  

Egiaztatu ahal izango duzuenez, Behatokiari lotutako pertsonen parte-hartzea oso 

garrantzitsua izango da bi egun hauetako jardueretan.  
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Eskerrik asko guztioi eta, guztion izenean, Manuel Velázquezi. 

Ikastaroa antolatzeko, funtsezkoak izan dira Legelarien Euskal Kontseiluaren eta Lan 

Harremanen Kontseiluaren ekarpenak; eskerrik asko, eta eskerrik asko Lan Harremanen 

Kontseiluko presidente Tomás Arrieta. 

Halaber, oso pozik nago botere judizialaren, gizarte-eragileen, profesionalen eta Saila 

osatzen dutenen (eta, horien artean, jakina, Osalanen) ordezkariek ikastaro honekin 

hartu duten konpromisoarekin. 

Ongi etorri ikastaroko laguntzaile, hizlari eta inskribatu guztiok. 

Bestalde, ikastaroaren izenak bi alderdi aipatzen ditu: alde batetik, Lanaren Nazioarteko 

Erakundearen mendeurrena ospatuko da, eta bestetik, erakunde horrek Genevan 

egindako Biltzar Nagusian, Hitzarmen eta Gomendio gisa ezarri zen bi egun hauetan 

aztertuko duguna: lan-munduko indarkeriaren eta jazarpenaren desagerraraztea.  

Indarkeria eta jazarpena langileen oinarrizko eskubideetako baten (hots, osotasun fisiko 

eta moralerako eskubidearen) eta pertsona gisa duten duintasunerako eskubidearen (hau 

da, nortasuna eta erabakitzeko askatasuna erabat eta aske garatzeko eskubidearen) 

urraketa da. 

Laneko indarkeriaren barruko eraso-ekintzek eta laneko jazarpenaren bereizgarri diren 

tratu txarrei lotutako jokabideek gaitzespen unibertsala jaso behar dute, edozein 

herrialde, nazio eta kulturatako pertsonen kasuan.  

Horrek guztiak eragin du Uda Ikastaro honetan eztabaidatu eta aztertuko den 

nazioarteko arau berri hori landu eta onartu izana. 

Hitzarmenak eta Gomendioak ikuspegi bateratu eta global baten bidez lantzen dute 

indarkeria eta jazarpena, eta oso balorazio positiboa egin behar da horren inguruan.  

Jokabide horiek dituzten pertsonak zigortu behar direla eta biktimek ordaina jaso behar 

dutela eta beren eskubideak erabat baliatzeko aukera izan behar dutela ezartzeaz gain, 

jokabide horiei aurrea hartu behar zaiela eta agente guztiek jokabide horiek saihesteko 

beharrezkoak diren bitartekoak abian jarri behar dituztela aurreikusten da. 

Era berean, jokabide horietaz babesteko esparrua lan-munduko harreman pertsonalena 

dela aurreikusten da.  

Kontzeptu hori onartutako Hitzarmenean txertatu da, eta lanlekutik kanpo gertatu den 

baina lanlekuari lotuta dagoen alderdi oro ere eraginpean hartzen du. 

Hitzarmenaren arabera egin behar diren ekintza guztietatik, nire ustez prebentzioari 

eskaini behar diogu arretarik handiena lan-arloko agintariok. Izan ere, indarkeriak eta 

jazarpenak gainditzen zaila den aztarna uzten dute pertsonengan. 

Prebentzioa aipatzen dugunean, LANEren hitzarmenak jasotzen duenez, arriskuen 

ebaluazio batean identifika daitezkeen arrisku psikosozialak lantzeaz eta neurri egokien 
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bidez desagerrarazteaz edo murrizteaz ari gara. 

Prebentzioa da, halaber, enpresek arrisku horien desegokitasunaren inguruan informatu 

eta sentsibilizatzera zuzendutako politikak egitea. 

Onartu ezin diren jokabideak azaldu eta xehatuko dituzten kode etikoak eta jokabide-

kodeak sortzera bideratutako politikak. 

Indarkeriari eta jazarpenari lotutako kexak eta gorabeherak bizkor eta egoera bakoitzera 

egokituta lantzeko prozedurak edo protokoloak ezartzera bideratutako politikak. 

Gure babes, sustapen, kontrol eta ikuskapeneko ekintza guztiak bi alderdi horietara 

bideratu behar ditugu (arrisku psikosozialen prebentziora eta enpresa-politiketara), eta, 

horretarako, LANEren Hitzarmenaren eta Gomendioaren gidalerroei jarraitu behar 

diegu. 

Lan eta Justizia Sailean, jakina, jatorri psikosozialeko arriskuen prebentzioan eta 

detekzioan lanean ari gara, eta bi tresna garrantzitsu ditugu: Laneko Segurtasun eta 

Osasunerako Euskal Erakundea (Osalan) eta Lan Ikuskatzailetza. 

Badakigu zeregin hori enpresa-sare osora zabaldu behar dugula eta arreta berezia 

eskaini behar diegula enpresa txiki eta ertainei. Izan ere, enpresa horiek ez dituzte 

tamaina handiagokoek errazago eskura ditzaketen bitartekoak eta baliabideak. 

Arrisku psikosozialak ahaztuko eta alboratuko ez dituen prebentzio-kultura bat bultzatu 

behar dugu ETEetan.  

Era berean, protokoloak eta beharrezkoak diren gainerako neurriak garatzen lagundu 

behar diegu. Lanaren Nazioarteko Erakundeak dioenez, indarkeriari eta jazarpenari 

lotutako salaketen arretara bideratutako enpresen kanpoko protokoloak izan litezke.  

Eraginpean hartutako pertsona guztiei esku hartzeko prozedura zuzen eta inpartzial bat 

bermatuko dieten formulak bilatu behar ditugu. 

Joan den ekaineko LANEren Biltzar Nagusia adierazitako Hitzarmenean eta 

Gomendioan gauzatu zen, eta aspalditik eta Sailaren parte-hartzearekin egiten ari den 

prozesu luze baten emaitza izan da. 

2015-2020ko Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategian jasotako eta 

OSALANek garatutako hainbat ekimenek arrisku psikosozialak, prebentzio-protokoloak 

eta gidak eta indarkeriako eta/edo jazarpeneko kasuak detektatzen direnean eman 

beharreko erantzun egokiak landu dituzte. 

Bestalde, Sailaren mendeko Lan Ikuskatzailetzak langileen babesa bermatzen du 

jardunbide desegokien aurrean, eta beharrezkoak diren neurriak hartzen ditu babes hori 

betetzeko (zehapena barne).  

Aukera baliatu nahi dut zeregin horietan parte hartzen duten pertsona guztiei zorionak 

emateko. 



 
 

4 

 

Gai horiei eta beste batzuei buruz egingo dugu gogoeta Uda Ikastaro honen bi egunetan. 

Ziur nago lortuko diren ondorioak bereziki baliagarriak izango direla hemen gauden 

guztiontzat, eta gure ekintzak etorkizunera bideratzeko balio izango zaizkigula. 

Ezin diogu bizkar eman erronka horri. 

Gure betebeharra da jazarpena desagerrarazteko bidean egin behar ditugun urratsak 

irmoak izango direla eta LANEren Hitzarmena eta Gomendioa betetzera ez ezik haiek 

aplikatzean eraginkorrak izatera ere bideratuko direla bermatzea.  

Ondorioak jasaten dituzten langileei zor diegu hori.  

Ziur nago elkarrekin lortuko dugula. 

Nire aldetik, inauguratuta dago Uda Ikastaro hau. 

Eskerrik asko  


