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01.

Estrategiaren aurkezpena.
Orain gauden unearen ezaugarriak dira aldakortasuna eta aldaketak zein azkar
gertatzen diren. Zaila da ondorioztatzea etorkizunean nolako jokalekuak aurkituko
ditugun, baina diseinatu ditzakegu, eta behar ditugu, erne egoten lagunduko diguten
tresnak, politikak eta jarduerak ezartzeko, arrisku egoera desberdin eta berriei
eraginkortasunez aurre egiteko. Tradizionalki, gizarteak arriskuak gainditu behar
izan ditu bizirauteko, eta lorpen horiek gure bizimodua iraultzen zuten teknologiak
eta prozesu industrialak gehitzeari esker lortu ahal izan ziren, bereziki komunitateak
mantentzeari dagokionez. Lehen sektorea, bere historia osoan, beti egon da oso
lotuta arriskuen segurtasun eta prebentzioaren kontzeptuei, gizateriak hornitzen ikasi
zuenetik, oinarrizko beharrak asetzeko.
Aldaketa teknologikoak eta industrialak lan prozesuak eta zereginak aldarazten ditu,
eta beti izan da garrantzitsua sektore primarioetan eta beraiei zuzenean lotutakoetan,
horien artean egonik nekazaritzako elikagaien industriak eta gastronomia, baita
egurraren transformatzaileak ere. Oraingo momentua, teknologia berrien eragina
oso handia delarik, aldaketak eragiten ari da gure bizimoduan eta lan ingurunean,
eta horrek, aldi berean, arriskuak agertzea dakar, eta, arriskuak bilakatu egiten direnez
eta beste modu batera kudeatu behar ditugunez, Arriskuaren Gizartean gaudela esan
daiteke, eta tresnak beharko ditugu, une bakoitzean arriskuak identifikatu eta kudeatu
eta modu efiziente eta zorrotzean jardun ahal izateko.
Lehen sektorean beharrezkoa da laneko arriskuen prebentzioaren egoera eta bere
erronka berriak aztertzea, sektorearen karakterizaziotik hasita, eta teknikak, prozesuak
eta praktikak bilakaera aztertuz, prospektibak egin ahal izateko, aldaketaren
bultzatzaileak kontuan hartuta, sektorearen ekintza prebentiboa identifikatu,
hausnartu eta adosteko, gaur eta bihar.
Gure inguruan gertatzen ari diren alderdi kritiko guztiak aztertu beharko ditugu, eta
gizartean nola eragingo dute, bai bizikidetzaren eredu sozialean bai eredu soziolaboralean; 4.0 industriara igarotzearekin bat laneko prozesuak aldatu egiten dira,
teknologi berrien erabilerarekin eta aplikazioarekin, eta sektoreak gero eta ugariagoa
den eta ezagutza eta eskakizun handiagoak dituen populazioaren oinarrizko beharrak
ase beharko ditu. Ildo horretan, emakumeak protagonizatzen ari diren justizia
sozialaren eskaera gero eta handiagoak agerian uzten du lehen sektorean eta bere
balio katean emakumeen eta gizonen lan baldintzetan dauden desberdintasunei
erreparatu eta erantzun behar zaiela, ondorioz, laneko arriskuekiko esposizioa eta
horren lanketa ere desberdina delako.
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Eredu produktibo berriaren agerpena dela eta, aldakorra eta gero eta stakeholder
gehiagoren partaidetzarekin, eta efizientziara orientatuta egoteko beharra dela eta,
etengabe agertzen diren arriskuak kudeatzeko modu berriak eragin behar dituzte,
eta prebentzioa lantzeko modalitate berriekin egokitu beharko dugu. Gizartearen
eta teknologiaren etengabeko aldaketaren eta eboluzioaren ondorioz sortzen den
aldaketarekin bat, lehen sektorearen eta berari lotutako jarduera osoaren etorkizuneko
arriskuak proaktiboki gobernatzeko sistema bat beharko da.
Halaber, alderdi horiek guztiak Eusko Jaurlaritzaren 2020ko Gobernantza eta Berrikuntza
Publikoko Plan Estrategikoan ezarritako premisekin txertatu beharko dira, Euskal
Administrazio Publikoa hobetzeko eta, etengabe, gizartearen egoera aldakorretara
egokitzeko, epe luzerako ikuspegia kontuan hartuta. PEGIP 2020 administrazioa
“Gobernantza Ona”-ren irizpide berri eta zorrotzen arabera modernizatzeko aukera
emango digun tresna da. Berariaz erantzuten dio XI. Legegintzaldiko Gobernu
Programaren 62. Konpromisoari, Euskadi Europako eskualde berritzaile gisa finkatzeko,
baita gobernantza publikoaren arloan ere. Estrategia hori bat dator administrazio
berritzailea eta herritarren parte hartzera zabalik dagoena eraikitzeko estrategiarekin,
kalitatezko zerbitzuak, efizienteak, eraginkorrak eta seguruak eskainiz, baita ere laneko
arriskuen prebentzioari dagokionez eta, jakina, baita ere gure lehen sektorean eta bere
balio katean; gainera, administrazioa herritar erantzunkideen eta euskal gizartearen
ongizatearen alde harro lan egiten duten zerbitzu publikoko profesionalen arteko
harremanetarako espazio gisa ulertu behar da, eta horrek esan nahi du istripu eta
gaixotasun profesionalak murriztu behar direla eta horretarako lan ingurune seguruak
eta osasungarriak sortu behar direla.
Hori erronka berri bat da administrazioentzat eta sektorearentzat berarentzat, eta,
zailtzat eta paradigmatikotzat interpretatu daitekeen arren, erronka ilusionagarria ere
bada, non aukera berriak erakutsiko dituzten leihoak ireki daitezkeen.
Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen Segurtasun eta Osasunaren
Estrategia Sektoriala tresna malgua izan behar da, jarduteko ahalmenarekin, gaur
egungo egoerari aurre egiteko, zein jokaleku aldakorrei aurre egiteko; esparru sozial
horretarako tresna erabilgarri eta efiziente bat lortzeko erronkarako alde guztien
konpromisoa eta babesa behar da, eta etengabe hobetu beharko da. Administrazioaren
interbentzioaren funtsezko hanka izan beharko da, bere betebeharra baita gizarteak
jasan beharko dituen arrisku onargarriak zehaztea, alde batera utzi gabe beharrezkoa
dela lan egitea maila ezin hobeak lortzeko eta baldintza hobeak izango dituzten
ingurune soziolaboralak edukitzeko, ingurune osasungarriagoetara jotzeko.
Beharrezkoa da alde guztiek arriskuak modu koordinatuan kudeatzea, hobekuntzaren
ekintza bateratuaren ezagutzan oinarrituta, sektore produktiboaren eta iraunkorraren
ikuspegi batean pentsatuta, zeinean segurtasuna eta osasuna izango baitira gure
ustiategi eta enpresen nortasunaren ezaugarria.
Helburu nagusietako bat da gure lehen sektorea ezagutua izan dadila egiten dituen
ekarpenengatik eta balio katean produktiboa izateagatik, bere jarduerak istripu eta
gaixotasun profesionalik gabe garatzeagatik, ingurune seguruak eta osasungarriak, eta,
gainera, jasangarriak edukitzeagatik, teknologia, ekipo eta sistema berritzaile, egoki
eta parte hartzaileen laguntzarekin, arriskuei buruzko ezagutza modu integralean
kudeatzeko, inplikaturiko bateko eta besteko eragile eta instituzioekin lankidetzan.
Lanerako modu hori erreferente soziala izan beharko da laneko segurtasun eta
osasunaren arloan zein iraunkortasunarenean.
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Euskadiko Egurraren balio katea, Baskegurrek eta
Eusko Jaurlaritzak erregistratutako datuen arabera,
BPGaren %1,5 da, eta 18.000 laguni ematen die
enplegua (Eusko Jaurlaritza, 2018).

02.

Katean guztira 114.500 langile daude ordezkatuta,
eta Euskadiko BPGaren pisu espezifikoaren %12
ematen du.

Erreferentziako estrategia sektore
berezi batentzat: segurua, osasungarria
eta jasangarria.
Dokumentu honek Euskadiko 2019-2025 Elikaduraren
eta Egurraren Balio Katearen Segurtasun eta Osasunaren
Estrategia Sektorialaren oinarrizko printzipioak,
helburuak eta bitartekoak jasotzen ditu. OSALAN
(Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea) Eusko
Jaurlaritzako erakunde autonomoak landu eta bultzatu
du, eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako
Sailak partekatzen du (Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadurako Arloa eta Portuen Arloa), zeinak segurtasun
eta osasunaren aldagaiak sartzearen alde egiten duen
Euskadiren garapenerako apustu eta estrategietan, bere
arloetako motor eta kolaboratzaile nagusi moduan,
Estrategiaren helburu, helmuga eta ikuspegi bateratuak
lortzeko.

2.1. Lehen sektorea eta bere balio katea,
garapen sozioekonomikorako elementu.
Estrategiaren konpetentzien irismena ez da izaera
primarioko azpisektore edo adarretara mugatzen,
balio kate osoari ere eragiten dio, motor, trakzio eta
aldeen arteko interakziorako eginkizunaz ohartaraziz,
planak interakzioan jardun dezan eta atzeraelika dadin,
Euskadiko esfera soziolaboral osoan prebentzioaren
arloan irtenbideak bilatzeko eta prebentzioaren kultura
indartu dadin. Ondorioz, beharrezko osagarria izan
behar da gizarte hazi dadin eta esparru soziolaboral
osasungarri eta seguruan garatu dadin, toxikotasunik
gabe eta arrisku onargarriekin. Balio katea lehen
sektoretik hirugarren sektoreraino doa, eta zeharkako
eraginak ditu.
RIS3
Espezializazio
Adimentsuko
Estrategiaren
esparruan
dimentsionamenduari
eta
ekarpen
ekonomikoari buruzko egindako azterketa kontuan
hartuta, elikaduraren balio katea EAEko BPGaren
%10,56 da, eta 96.500 laguni ematen die zuzeneko
enplegua (Eusko Jaurlaritza, 2017).

2.2. Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Estrategia abiapuntuan.
La Estrategia se encuentra alineada con las principales
eEstrategia bat dator sektorean dauden estrategia eta
politika nagusiekin, baita Euskadiko laneko segurtasun
eta osasunerako erreferentzia nagusiarekin ere, hau da,
2015-2020 Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Estrategiarekin (2015-2020 SOEE). Estrategiak bere egiten
ditu gure lurraldeko biztanleria aktiboaren lan baldintzak
eta lan bizitzaren kalitatea hobetzeko helburuekin,
gure sektoreetako laneko istripu eta gaixotasun
profesionalen eraginaren indizeak murriztuz, eta lan
ingurunea herritarren osasuna hobetzeko plataforma
izan dadin bultzatuz. 2015-2020 SOEEren helburuak
osatuz, aurrea hartzeko gobernantza sistemak sortzea
gehitzen du, erronka berri moduan, aldaketaren hainbat
bultzatzaile eragiten ari diren aldaketei aurre egiteko
eta horiez baliatzeko, horien artean egonik teknologia
berriak, produkzio ereduak, baliabideen erregulazioa eta
kontrola, genero harremanetako aldaketak, biztanleria
zahartzea eta, horrekin batera, sektoreen belaunaldi
aldaketa, etab., ezagutzaren kudeaketa ustiapen egoki
batean oinarrituta, gizartearen zerbitzura.
Garrantzitsua da 2015-2020 Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Estrategian aurrerapen kualitatibo
bat sustatzea, ez dadin soilik izan laneko arriskuen
prebentzioaren jarraipena edo koordinaziorako
tresna, baizik eta aldaketa soziolaboralen sortzailea,
lan inguruneari esparru desberdinetan aitortzen
zaion bereizitasuna eta ospea emateko, eta nortasun
inguru erakargarria izateko, gizartearentzat zein
merkatuarentzat berarentzat.
Aldaketa horiek, sortu beharreko marka berezko eta
bereizgarriak, esan nahi du erabat garatu behar dela
2015-2020 SOEE estrategiaren helburua, frogatuz laneko
segurtasuna eta osasuna lehiakortasunerako faktorea
dela sektoreko enpresentzat eta ustiategientzat, eta,
gainera, iraunkortasunari dagokionez, pizgarria izan
behar da, eta erakargarria izan behar da, Euskadi
aukeren lurralde moduan finkatzeko, 2020 Euskadiko
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Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoarekin
bat eginda. Inplikaturiko sektoreak aukeren lurralde
bat dira, baita Euskadiren nortasunaren ezaugarri bat
ere, eta, horregatik, gure betebeharra da segurtasuna
eta osasuna ezaugarri integratua izan dadin lortzea, eta
lan kalitatezko, seguru, osasungarri, jasangarri eta baita
bereziaren erreferentzia izatea.

2.3. Interes nagusia: pertsonak.
Begien bistakoa da laneko segurtasun eta osasunari
buruzko plan baten interes talde nagusia eta amaierako
hartzailea pertsonak direla, baina planak ez du
emaitzaren hartzaileak izango diren edo geldotasunean
geratuko diren profesionalak egotea; aitzitik, interpretatu
behar da eragile desberdinak aktiboki inplikatu behar
direla (enpresariak, ustiategien arduradunak, eragile
instituzionalak eta sektorialak, etab., baita sektorean,
sektorearekin eta sektorearentzat diharduten langileak
eta profesionalak ere), ekintzen erantzukizuna beren
gain hartuz, lan baldintzak hobetzeari buruz ikasteko
dauden aukerak eta baliabideak baliatuz, eta ezagutza
baliagarriko oinarri bat sortzen lagunduz. Pertsonek,
hau da, aipatutako esfera soziolaboralean dauden
profesional guztiek, interakzioan jardun behar dute,
eta aldaketarako proaktiboak izan, administrazioak eta
eragile instituzionalek sustapenean egin dezaketen lana
gorabehera.
Estrategia lantzeko abiapuntuan sektorean eta bere
balio kate osoan segurtasunak eta osasunak duten
egoeraren diagnostiko bat dago, gaur egun Euskadin
dauden ahulguneak eta mehatxuak zein indarguneak
eta aukerak baliatu ahal izateko.
Egoeraren azterketa egiteko, alderdi horiek eta sektoreak
gaur egun dituen arazoak eta garatzeko dauden
aurreikuspenak hartu dira kontuan. Diagnostikoa
sektoreko eragile nagusiekin eta administrazioarekin
elkarrekin egin da, bereziki balio kate osoan inplikazio
eta eskumen berezia dutenekin.
Pertsonengan
oinarritutako
laneko
arriskuen
prebentzioa ezin da “generoarekiko neutroa” izan, izan
ere, emakumeen eta gizonen berezitasunek, eta batzuen

eta besteen lan baldintzetan daude funtsezko desorekek
modu nabarmenean eragiten diote laneko segurtasun
eta osasunari; ondorioz, beharrezkoa da estrategia
berri honetan generoaren ikuspegia indartzea.
Gizonen eta emakumeen generoaren baldintzatzaileak
kontuan hartuko dituen genero ikuspegia, eta, betiere,
kontuan hartuta intersekzionalitatea, hau da, ikuspegi
integratzaileago eta konplexuago batetik abiatuta, beste
egoera batzuk kontuan hartu eta erantzuteko, zeinetan
genero desberdintasunak areagotu egiten baitira beste
alderdi batzuengatik, esaterako, jatorriagatik, adinagatik,
dibertsitate funtzionalagatik, etab.

2.4. Estrategia egokitu, partekatu eta hitzartu
berri bat.
EElkarrekin jarduteko estrategia berri hau Nekapreben,
Itsaspreben eta Elikapreben Laneko Arriskuen Prebentzio
Plan Sektorialen jarraipena da; 2008 eta 2012 bitartean
egin ziren horiek, eta istripu tasaren adierazleen joera
aldatzen lagundu zuten. Frenoak eta motorrak hartu dira
kontuan, baita aurreko etapan ikasitako ikasgaiak ere,
eta balio kate osoa hartzen duen ikuspegi eta ekintza
eremu berri bat zertu da, elementu eta figura traktore
eta erraztaileak aprobetxatzeko. Identifikatutako
ildoak 2015-2020 Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Estrategian (2015-2020 SOEE) kokatzen dira, eta beste
Tresna Instituzional batzuk indartu eta berrorientatzen
dituzte (Arrantza eta Nekazaritzaren Plan Estrategikoa,
Egurraren Plan Estrategikoa, Landa Garapenerako
Plana, Elikagai Industrien Plan Estrategikoa, Euskadiko
Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategiako,
Elikadura Osasungarriaren Plana, Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntza Plana, etab.); horiek beharrezkoak dira
prebentzioaren kultura eraginkortasunez ezartzeko,
ingurune seguru eta osasungarriak sortzeko, eta
prebentzioaren aldagaia lan prozesuetan sartzeko,
nortasun ikur propio eta berezi moduan, zeina, gainera,
gizartean oro har hauteman eta eskatu behar den, eta
bere merkatu potentzialerako balio erantsia izan behar
den.
Estrategiak lotura esanguratsua dauka Gobernu
Programarekin, bereziki Enpleguaren eta Suspertze
Ekonomikoaren aldeko Esparru Programarekin, izan
ere, dagokion eskumen eta irismen sektorialean,
herrialdearen helburu handia garatzen du, “Enplegu
gehiago eta HOBEA sortzea”, esparru operatiboetako bat
artikulatuz, E.8 “Enpleguaren kalitatea hobetzea”, laneko
segurtasun eta osasunaren aurrerapenean sakontzeko,
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eta enpresa sozialki arduratsuetan eta pertsonen
kudeaketa aurreratuan sakontzeko, hori guztia,
estrategia honen garapenaren baitan, kontzertazioaren
printzipio orokorrean oinarrituta.
Estrategiak hurbilpen esanguratsua egin nahi du 20182021 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII.
Planari buruz, bereziki II. ARDATZAri dagokionez, zeinak
beharrezko helburuak jasotzen dituen “ekonomiak
eta gizarte antolakuntza eraldatzeko, eskubideak
bermatzeko”. Estrategiaren hedapenak, bere eskumenen
esparruan, “prekaritate baldintza berezietan gauzatzen
diren lan feminizatuen lan baldintzak eta gizarte
estaldura hobetzea; besteak beste, zainketako lan
ordainduetan eta lehenengo sektorean egiten direnetan”
(4.1.6 helburua).
Segurtasun eta osasun integratua edota lerrokatua
Berrorientatu, indartu edo osatu

ESTRATEGIA SEKTORIALAK
Landa Garapenerako Plana, Euskadi 2015-2020 (2015-2020 LGP).........................................................................................................
Euskadiko Elikagai Industriaren Lehiakortasun Plana, 2014-2016 (2014-2016 EEILP)....................................................................
Euskadiko Zuraren Industriaren Plan Estrategikoa, 2012-2014 (2012-2014 EZIPE)..........................................................................
1994-2030 aldirako Baso Plangintza (1994-2030 BP)..................................................................................................................................
Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integrala, 2017-2020 (2017-2020 SLAPI).
Euskadiko Arrantza eta Akuikulturako Plan Estrategikoa, 2020 (2020 EAAPE)..................................................................................
Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa (2020 EGEPE)........................................................................................
Emakume Nekazarien Estatutua (8/2015 LEGEA, urriaren 15ekoa).

INTERESEKO TRANSBERTSALAK
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia, 2015-2020 (2015-2020 SOEE)
Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa, 2017-2020.
Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoa (2020 PEGIP).
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi Plana, 2020 (2020 ZTBP).
Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak, 2017-2020 (2013-2020 Osasun Plana).
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana, 2014-2018
1. irudia. Estrategia sektorialen eta elkartutako estrategia transbertsalen eskema.
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03.

Aurrekariak eta
testuingurua
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Ildo horretan bertan, OSALAN lanean aritu da lehen
sektorearen lan baldintzen egoera eta segurtasuna
eta osasuna sistematikoki hobetzeko. Lehentasunezko
alderdietako bat zen ezagutza sortzea, sektore horien
kultura prebentiboaren oinarrizko tresna moduan, hori
hobetzeko modua ikusten baitzen, kontuan hartuta
tradizio handiko sektore horretan artisau prozesu eta
teknikek markatzen zutela jarduera eta, ondorioz, bere
konfortaren eta segurtasun eta osasunaren inguruko
ezaugarriak. Arriskuarekiko esposizioa beti izan da
sektorearen berezko faktorea, eta bere profesionalek
modu natural eta propioan barneratu eta hautematen
dute hori.

03.

Aurrekariak eta testuingurua.
3.1. Prebentzioko Hasierako Estrategiak
Euskadiko Lehen Sektoreetan.
E2006an, Eusko Legebiltzarrak, 2006ko otsailaren
17ko datarekin, aho batez eta legebiltzarreko indar eta
sentsibilitate soziopolitikoen babesarekin, legez besteko
proposamen bat onartu zuen, OSALANi (Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundea) eta Eusko Jaurlaritzako
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailari plan berezi
bat eskatzeko, nekazaritza eta basogintzaren sektorean
segurtasuna eta osasuna hobetzeko, zegoen istripu tasa
ikusita.
Bi erakundeek osatutako batzordeak, sektoreei lotutako
hainbat erakunderen babesarekin (nekazaritza eta
abeltzaintzako kudeaketa zentroak, nekazaritzako
eragile sindikalak, Euskadiko nekazaritza elikagaien
kooperatiben federazioa (FCAE), AZTI eta NEIKER
bezalako erreferentziazko zentro teknologikoak, etab.),
laneko arriskuen prebentzioan jarduteko lehen plan
integrala garatu zuten nekazaritza-basogintzaren
arlorako, NEKAPREBEN izenekoa, Eusko Legebiltzarrean
aurkeztu eta erabateko babesa jaso zuena.

itsaspreben

OSALAN aldaketak eta hobekuntzak sustatzeko ekintzak
bultzatu izan ditu, hainbat lankidetza esparrutan.
Horietako bat AZTI zentro teknologikoarekin,
itsas-arrantza eta Elikagai Industrien sektoreen
erreferentearekin, zeinak esperientzia handia daukan
azterketa eta proiektuak egiten, bereziki izaera
teknologikokoak, arrantzontzien eta Elikagai Industrien
baldintzak, konforta eta segurtasuna hobetzeko.
Erakunde horien jardueraren eta sektoreen aldaketa
kulturala bilatzeko kezkaren ondorioz, betiere praktika
eta prozedura seguruagoak lortzera zuzenduta, bi
estrategia berri gehitu ziren, lehen sektorea osatzeko,
ITSASPREBEN eta ELIKAPREBEN; 2008an sortu ziren,
halaber Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailarekin
eta Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren adostasun
eta lankidetzarekin. Arrantzaren azpisektorearen lanaren
ezaugarri bereziak direla eta, OSALANek, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura Sailak eta Eusko Jaurlaritzako
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzak erabaki zuten
beharrezkoa zela elkarrekin lan egitea. Ondoren,

nekapreben

elikapreben

2. irudia. Lehen sektoreko laneko arriskuen prebentziorako hainbat estrategiaren logotipoak.
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eskumenen hedapenean oinarrituta, eta Elikagai
Industriek eskaini dezaketen aukerak kontuan hartuta
–oro har, bezero nagusiak izanik, lehen sektorearen
ezarpenerako motorra eta traktore direlako; gainera,
enpresa eta industria edo kooperatiba txiki asko daude,
lotura zuzena dutenak ekoizpenaren eta ustiapenaren
lehen fasearekin–, hausnarketa berri bat egin zen, eta
ELIKAPREBEN lerroa gehitu zen, ekoizleekin eta lehen
ustiapenarekin zuzenean lotutako industria txikira
iristeko. Horrenbestez, legebiltzarraren jarraibideak
lehen sektorearen eta nekazaritzako elikagaien
sektorearen jarduera esparru osora zabaldu ziren,
erakunde publiko bakoitzaren eskumenen esparruaren
arabera, sektoreko profesionalen segmentu handi bati
erantzuteko.
Hasierako estrategia haiek nolabait landu zuten
generoaren perspektiba, izan ere, lehen sektorea
bezalako sektore batean, jarduera batzuetan, arreta
berezia merezi zuten. Jarduera batzuk nabarmendu
daitezke, esaterako, saregileekin, neskatilekin eta
paketatzaileekin, baina, nolanahi ere, hobetu litezke,
eta, horregatik, estrategia berriak gaiari dagokion pisu
espezifikoa eman beharko dio.
Estrategia horien aurretik hainbat ekintza egin ziren
laneko segurtasunari dagokionez, esaterako, DAPA
ahalegin handia egiten ari zen arrantza jardueretan
segurtasuna eta osasuna integratzeko eta sustatzeko
ekintzak bultzatu eta gauzatzeko, proiektu teknologikoak
finantzatuz, arrantzako maniobra eta prozesuetako
arriskuak minimizatze aldera, Norbera Babesteko
Ekipamenduak diseinatu eta balioztatuz, eta itsas
ingurunerako Laneko Konfort material berezia sartuz.
AZTI, Itsasmendikoi eta arrantza elkarteek ere garatuta
zituzten ohiko arriskuak identifikatu eta ebaluatzeko
programak, kudeaketa sistema eraginkorrak ezartzeko
ezagutzaren oinarri moduan, etab. “EAEko arrantza
sektorearen laneko arriskuen prebentzioaren egoerari
buruzko 2005eko azterketa”, eta DAPA, OSALAN eta
AZTIko teknikariek EAEko Altura, Baxura, Arrantza Tresna
Txiki eta Elkartutako Jardueren Ontzidiari lotutako
arriskuak modelizatzeko egindako beste lan berezi
batzuk erreferentzia izan ziren plana arrantza sektorean
garatzeko (ITSASPREBEN).
Garrantzitsua da nabarmentzea HAZI (lehenago
Itsasmendikoi) eta Neiker-Tecnalia erakunde publikoen
zeregina, prestakuntza eta garapen jasangarriko planak
garatu baitituzte sektorean. Lehen sektoreko zeregin
eta prozesuei lotutako arriskuei buruzko ezagutza
handitzea funtsezkoa izan da profesionalen beharrezko
aldaketa kulturalerako eta arriskuen pertzepzioa
hobetzeko< prestakuntza zikloak eta gaikuntzako
programa arautuak antolatu ziren, arautu gabeak eta

programa osagarriak Itsasmendikoin (gaur egun HAZI).
Halaber, Neiker-Tecnalia ahalegin garrantzitsua egiten
ari da kudeaketa jasangarria bultzatzeko, ekonomia
jasangarria aplikatzeko, eta nekazaritza/basogintzako
ustiategien lehiakortasuna hobetzeko. Berrikuntza eta
garapen teknologikoko prozesuetan segurtasun eta
osasunaren aldagaiak sartzeko premisa ezarrita dagoen
jarraibidea da dagoeneko, teknologia jasangarriaren
ingurune batean, elikaduraren industriara eta
elkartutako jarduerara zuzendutako proiektu guztietan,
AZTI-Tecnaliak lantzen dituen ikerketa eta garapen
teknologikoko lerroetan (Itsas Ikerketa, Elikagai Ikerketa
eta HORECA Kanala).
Erakunde eta enpresa teknologiko eta garapeneko horiek
izan behar dira sektorearen kultura prebentiboaren
traktoreak, eta aldaketa soziologikoen motorrak,
iraunkortasunean oinarrituta.

3.2. Euskadiko egoera sozioekonomikoa.
Euskadi, gaur egun, krisi ondoko egoera batean dago.
Krisiaren aurretik oso bilakaera positiboa eta iraunkorra
zuen ekonomia bat zegoen, eta guztiz gelditu zen
2009ko krisi finantzarioa eta ekonomikoa iritsi zenean.
Ondoren, atzeranzko prozesu bat gertatu zen, gutxi
gorabehera 2014ra arte iraun zuena.
Bilakaera negatibo hori, oso ahul bada ere, 2015etik
aurrera hasi zen iraultzen, BPGaren hazkundea %3
ingurukoa izan zen, eta espero da etorkizunera begirako
aurreikuspenek izaera positiboa edukitzea. Espero
den etorkizuna interpretatzeko, irudika dezakegu
aukerak dituen jokaleku esperantzagarri bat egongo
dela, eta hobetzeko ongarritutako eremu bat, baita ere
lan baldintzei dagokienez, eta kalitatezko zerbitzuak
eskaintzeko aukera berriei dagokienez, laneko arriskuen
prebentzioari lotuta.
2016ak euskal ekonomiak pixka bat bizkortu zuen bere
hazkundearen erritmoa, eta BPGa %3,1 igotzea lortu
zuen, aurreko datuan baino bi hamarren gehiago. Beraz,
oraingo ziklo ekonomikoaren maximoa 2016an geratu
da, laurogeiko urteetan eta 2000koetan lortutako batez
besteko balioa erraz gainditzen duen zifra batekin, baina
laurogeita hamarreko urteetako batez bestekora iritsi
gabe (%3,6), hamarkada hartan hurbileko etorkizunean
nekez errepikatu den hazkundea aparta izan baitzen.
(Departamento de Hacienda y Economía (Gobierno
Vasco), 2016).
2017. urteko hirugarren hiruhilekoan, BPGaren
urtearteko aldakuntza %3,0an kokatu zen, aurreko
urteetako egonkortasunaren joeran jarraituz, bi urtetan
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%3,1eko hazkundea egon baitzen (2015 eta 2016), eta
2017 balio hori baino pixka bat geratuta (%2,9 lehen hiru
hiruhilekoetako batez bestekoa).
Testuinguru sozioekonomiko horretan, lehen sektoreak,
2016. urtean, %1,6 handitu zuen bere balio erantsia,
aurreko urtean %13,4ko hazkunde aparta izan ondoren.
Termino arruntetan, 2016. urteko aldakuntza tasa
%6,0koa izan zen, 2015ean izandako azelerazioa %10,6
izan zelarik. Horrek esan nahi du sektorearen prezioen
igoera, deflatorearekin hurbilduta, %4,4an kokatu zela.
(Departamento de Hacienda y Economía (Gobierno
Vasco), 2016).
Euskadiko enpleguaren urtearteko aldakuntza tasa,
lehen sektorean, balio positiboetan kokatu zen 2016.
urtean, eta joera horrek jarraitu egin zuen 2017an ere,
sektoreen arteko hazkunderik handiena %2,8koa izanik
(340 enplegu gehiago 2016. urtearekin alderatuta baino)
(Departamento de Hacienda y Economía (Gobierno
Vasco), 2017).
Alderdi horiek behar bezala interpretatu behar dira,
eta aprobetxatu egin behar dira, ez soilik enpleguari
buruzko adierazle makroekonomikoak bateratzeko,
baizik eta adierazle horiek kalitatezkoak izan daitezen,
eta denboran iraunkorrak.
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3.3. Euskadiko aldaketa soziala eta demografikoa.
Joera sozialek eta demografikoek bizimodua aldatuko dute, eta gure jokaleku demografikoak langileria zahartuta
batek baldintzako ditu, baita belaunaldiarteko errelebo eta truke prozesuetan agertu daitezkeen aukera berriek ere.
Beharrezkoa izango da lan egiteko moldeak berrasmatzea, eta horrekin batera bere prozesuak eta zereginak, eta horrek
eragingo du laneko arriskuen prebentzioaren praktika berri bat garatzea, nahitaez kontuan hartuko dudena langileriaren
zahartze funtzionala, kontuan hartuta, gainera, generoaren baldintzatzaileak.
Eustaten “piramide interaktiboen” aplikazioak ahalbidetzen duen kalkuluaren arabera, ikus dezakegu 2017an biztanleen
%57,9k 40 urte baino gehiago izango dutela, %21,7k 65 urte baino gehiago izango dutela, eta 30 urtetik beherakoak %27,1
baino izango ez direla eta 20 urtetik beherakoak %18,3. Datu horiek bilakatu egingo dira 2025erako, eta biztanleriaren
%62,8k 40 urte baino gehiago izango ditu. Begien bistakoa da gure gizartea zahartzen ari dela eta, horrenbestez, bere
biztanleria aktiboa ere zahartzen ari da. Aldaketa hori oso erronka garrantzitsua da, baina aldi berean aukera berriak
sor ditzake. Egia da, laneko arriskuen prebentzioaren ikuspegitik, hausnarketa sakona egin beharko dela, eta arreta
berezia jarri beharko zaiola jarduteko estrategia desberdinetan, eta, aldi berean, erronka bat da instituzio, erakunde eta
enpresentzat zein esparru horretako jardueren profesionalentzat beraientzat ere.

3. Irudia. 2017ko piramide interaktiboa.
Iturria: http://www.eustat.eus/indic/indicadoresgraficosvistapir.aspx?idgraf=522&o=ig

4. irudia. 2025eko piramide interaktiboa.
Iturria: http://www.eustat.eus/indic/indicadoresgraficosvistapir.aspx?idgraf=522&o=ig
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3.4. Istripuak eta arriskuak.
Euskadiko lehen sektoreko istripu tasa da OSALANen kezka nagusietakoa eta, ondorioz, bere lehentasunetakoa bere
jarduera ildo desberdinetan, Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategian islatuta dagoen bezala, zeina Eusko
Jaurlaritzarekin eta gainerako administrazioekin gidatu eta partekatzen den.
OSALANek Euskadiko istripu tasari buruz dituen datuek, eta baita estatu mailako datuek ere, erakusten dute laneko
istripu hilgarrien inpaktua handia dela, eta, ondorioz, lehen sektoreko langileek arriskuarekiko esposizioa duen biztanleria
osatzen dutela. OSALANen urtero egiten dituen txostenetatik ondoriozta daiteke lehen sektoreko istripuen ezaugarriak
honako hauek direla:
• Istripuen intzidentzia handia, mila langileko 72,37 lan istripu daudelarik lanaldian (2015eko behin betiko datua).
• Lehen sektorea (nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, arrantza) izan zen 2015. urtean istripu hilgarrien intzidentzi
tasarik handiena izan zuen sektorea, ia 16,5 aldiz gehiago zerbitzuen sektorean baino, 6,6 aldiz gehiago industrian
baino eta 2,75 aldiz gehiago eraikuntzan baino.
• 2011-2015 aldian, arrantzaren eta akuikulturaren azpisektorean, baja eragin zuten lanaldiko istripuen intzidentzi
indizea eraikuntzakoa baino handiagoa izan zen (oa 10 puntu) eta baita gainerako sektoreetakoa baino. Istripu
hilgarriei dagokienez ere, gainerakoak baino handiagoa da 2013az geroztik.

1. grafikoa. Baja eragin duten lanaldiko LIen intzidentzi indizearen bilakaera 2011/2015 (Euskadi). Iturria: OSALAN.

2. grafikoa. Heriotza eragin duten lanaldiko LIen intzidentzi indizearen bilakaera 2011/2015 (Euskadi). Iturria: OSALAN.
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3. grafikoa. Istripuen intzidentzi indizearen bilakaera (milako) sektoreka 1995-2015 (Euskadi). Iturria: OSALAN.

4. grafikoa. Istripuen intzidentzi indizearen bilakaera (milako) lehen sektorean 1995-2015 (Euskadi). Iturria: OSALAN.
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Lanaldiko intzidentzi indizearen bilakaera (milako), sektoreka aztertuta, 1997-2015 historikoari dagokio (iturria,OSALAN),
eta erakusten du 2008tik 2012ra, gutxi gorabehera, joera beherantz aldatu zela. Hain zuzen ere, epealdi hori bat dator
plan sektorial aktiboekin, baina 2012tik aurrera, 2015era arte, joera hori irauli egin da pixka bat. Xehetasun horrek
eraman gaitzake pentsatzera sektorerako plan bereziak egoteak lagundu egin dezakeela sektorean istripu
tasaren aldaketa ahalbidetzen, eta, aitzitik, planik egon ez denean berriro agertzen dela joera negatiboa.
Beharrezkoa da kontuan hartzea istripuei buruz eskuragarri ditugun datu estatistikoak jakinarazi direnei
buruzkoak direla, eta horiek, sektorean, larriak, oso larriak edo hilgarriak izan ohi dira, baina gauza jakina
da bajarik eragiten ez duten istripuen zati handi bat ez zaizkiola administrazio eskumendunari jakinarazten
erregistratzeko eta monitorizatzeko.
Sektorearen laneko istripuen analisi estatistikoaren beste ;abardura bat izaten da lan istripuengatik eta gaixotasun
profesionalengatik ematen diren prestazioen izaera berezia, norbere konturako nekazaritzako erregimen berezia
desberdina izanik erregimen orokorrarekin edo besteren konturakoarekin alderatuta, ezintasuna babesteko ekintza
borondatezkoa izaten baita, eta prestazioak soilik gaixotasunaren hamabosgarren egunetik aurrera lortzen baitira.
Berezitasun horren ondorioz, nekazaritzako erregimen bereziko norbere konturako langileek ez dituzte istripu arinak
edo hamabost egun baino gutxiago lan ezintasuna eragiten dutenak jakinarazten. Egoera ikusten da halaber bajen batez
besteko iraupenaren igoeran.
Oro har, daitekeena da norbere konturako erregimenean ezarritako berezitasun horiek nabarmen jaistea sektoreko lesio
profesionalen estatistiken balioa, benetako istripuen adierazle moduan, batez ere jarduera ekonomikoko beste sektore
batzuekin konparazioak egin nahi badira, intzidentzia, maiztasun eta larritasun indizeen bitartez.
Distortsio horren inguruko ezezagutzak efektu bereziki bihurria eragiten du nekazaritza sektoreko lan arriskuen
prebentzioari dagokionez: uste daiteke, gezurra izanik, nekazaritza sektorea sektore nahiko segurua dela, baina ez da
horrela.
Istripuen jakinarazpen eta erregistro desegokiek, eta gertakarien gaineko kontrol faltak, estatistika batzuk sortzen dituzte,
zeinetan errealitatea desitxuratu egiten den. Horrez gain, gaur egun datuak gehitzeko dagoen sistemak ez ditu kontuan
hartzen, adibidez, OTEak , flotak edo primarioko adar sektorial bereziak, eta horrek ere datuak egoki ustiatzea zailtzen du.
Alderdi horiek erronka dira kontrol organoentzat eta, aldi berean, hobetzeko aukera ere badira, estrategi berri
honekin landu beharko litzatekeena, kontuan hartuta ezagutzaren oinarria funtsezkoa dela erabakiak hartzeko
eta hobetzeko estrategiak diseinatzeko eta orientatzeko, baita edozein sektoretako arriskuen etorkizuneko
gobernantza sistemetarako ere, bereziki jarduerak erregulatzeko eta egoki kontrolatzeko arazoak dituzten
esparruetan garatzen badira.
Lehen sektorea, oro har, kolektibo zabala, barreiatua eta askotarikoa da. Sektorean lantzen den jarduerak mota askotako
arriskuak daude, esaterako, erabiltzen den makineria ugariari lotuta, basogintzako edo arrantzako lanak egiteko,
nekazaritzan erabiltzen diren fitosanitarioekiko esposizioengatik, etab. Sektorean gertatzen diren istripuen kausa
nagusiak izango lirateke, OSALANi jakinarazitako istripuei dagokienez, makineria bezalako elementuak, estrukturak eta
lan inguruneak (nekazaritza eta basoko lursailak, arrantzako ontziak eta portuak), edota abeltzaintzan animalia biziak
egotea eta gobernatzea.
OSALANek 2011-2015 epealdian ikertutako istripuen arabera, istripuak gertatzeko era nagusiak dira maila desberdinean
edo maila berean erortzea (18 istripu, horietatik 2 hilgarriak, epealdi horretan), normalean lan ingurune irregularrak
daudelako, esaterako, lursail edo estruktura ezegonkorrak, arrantzontziak kasu. Ondoren daude kolpeek eragindako
istripuak, ebakiak edo zulaketak laneko objektu edo tresnekin, 10 istripurekin (1 hilgarria), eta beste 10 istripu, baita ere,
objektuen artean edo objektuek harrapatzeagatik (iturria, OSALAN).
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Nola gertatu zen

Istripu kopurua

%

04. Manipulatzen ari ziren objektuak erortzea.

1

1,41%

06. Objektuen gainean zapaltzea.

1

1,41%

15. Kontaktu termikoak.

1

1,41%

05. Askatuta zeuden objektuak erortzea.

2

2,82%

08. Txokeak objektu mugikorren kontra.

2

2,82%

10. Partikula zatien proiekzioa.

2

2,82%

13. Gainesfortzuak.

2

2,82%

16. Kontaktu elektrikoekiko esposizioa.

2

2,82%

25. Itsas kolpea.

2

2,82%

03. Objektuak erortzea behera etortzeagatik edo erortzeagatik.

3

4,23%

12. Harrapatzea makina, traktorea edo ibilgailua iraultzeagatik.

4

5,63%

23. Ibilgailuak harrapatzea edo kolpatzea.

5

7,04%

26. Beste batzuk.

5

7,04%

02. Pertsonak maila berean erortzea.

7

9,86%

09. Kolpeak, ebakiak edo zulaketak objektu edo tresnekin.

10

14,08%

01. Pertsonak maila desberdinean erortzea.

11

15,49%

11. Objektuek edo objektu artean harrapatzea.

11

15,49%

Guztira oro har

71

100,00%

1. koadroa. OSALANek 2011-2015 epealdian ikertu zituen istripuak nola gertatu ziren. Iturria: OSALAN.

Azpimarratu behar da istripuak gertatzeko berehalako kausarik probableenak izan daitekeela, lehenik eta behin, arrisku
guneak, operazioak edo lan inguruneak ez segurtatzea edo ez ohartaraztea; bigarrenik, lan ekipamenduaren
erabilera desegokia legoke, baita ere, batzuetan, ekipamendu akastunak edo manipulatuak erabiltzea, eta, istripuen
analisietan agertzen den oinarrizko beste kausa bat izan ohi dira profesionalaren gaitasun eta trebetasun desegokia
gertakaria jazo den unean, instalazioen eta lan prozesuen diseinua eta ingeniaritza hobetu daitekeela, eta, bereziki,
lan arau egokiak ez egotea edo ez betetzea.
Beharrezkoa da maskulinitatearen eraikuntzaren ondorioz sortzen den intzidentziaren azterketan sakontzea, eta gizonen
istripu tasa altuetan duen eragina, batez ere laneko segurtasun eta osasun baldintza jakin batzuk dituzten inguruneetan.
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5. grafikoa. OSALANek 2011.2015 epealdian ikertutako istripuen berehalako kausak. Iturria: OSALAN.

6. grafikoa.- OSALANek 2011.2015 epealdian ikertutako istripuen oinarrizko kausak. Iturria: OSALAN.

Istripuen parametro horiek, berehalako kausak edo oinarrizko kausak izan, edo elementu kausatzaileak izan, aztertu
eta kontrastatu egin behar dira foroetan, sektoreekin beraiekin, hobetzeko egon daitezkeen ildoak identifikatu eta
ekintza bateratuak plantatzeko, istripu tasa kontrolatu ahal izateko, eta lan ingurune seguruago, osasungarriago eta are
erakargarriagoak sortzeko.
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Istripu mota
Istripua aizan duenaren Gizarte
Segurantzako erregimena

Larria

Gertakaria

Arina

Hilgarria

Guztira oro har

4

13

Autonomoa

6

3

Nekazaritako berezia besteren kontura

1

1

Nekazaritako berezia norbere kontura

5

2

2

9

Orokorra

16

19

5

41

1

1

1

Erretiratua
Marinela

2

1

Langile autonomoa

1
1

(zuri)

3

Guztira oro har

28

1

29

1
3

13

71

2. koadroa.- OSALANek 2011-2015 epealdian ikertutako istripuen kopurua larritasunaren arabera. Iturria: OSALAN.

Ikerketa horren analisia adierazten digu, halaber, istripu gehienak Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean dauden
langileek sufritzen dituztela, horietatik 16 larriak eta 5 hilgarriak izanik; ondoren datoz autonomoak, 6 larriak eta 4
hilgarriak izanik, eta ondoren nekazaritzako erregimen bereziko norbere konturako langileak.
Nazioarteko mailari erreparatzen badiogu, nekazaritza-abeltzaintzaren esparruko laneko istripuak eta osasun arazoak
misterio estatistikoa dira gaur egun. Gehienez ere esan dezakegu arazo bat dela, baina sektoreko jardueraren ezaugarriek
eta zereginen dibertsitateak ikaragarri zailtzen dute jarraipen bat egitea. Gaiaren inguruko zifrak ematearren, OITren
arabera, urtero gertatzen diren 335.000 lan istripu hilgarrietatik 170.000 nekazaritza sektoreko langileei dagozkie.
Munduko lan indarraren %50, OITren datuen arabera, nekazaritza sektorean erabiltzen da. Eskualderik garatuenetan,
portzentaje hori ez da %10era iristen, eta hain garatuta ez dauden guneetan, berriz, %60tik gorakoa da. Pazifikoaren
aldean kontzentratzen da sektorean lan egiten duten munduko biztanleen %40. Indiak %20 gainditzen du. OITren
arabera, munduan langile nekazarien banaketa pobreziaren eraginarekiko proportzionala da.
Horiek hurbilketak baino ez dira, eta mundu mailakoak, gainera. Sektorean ordainduta diharduten zein ordaindu gabe
diharduten pertsonek lan egiten dute, jabe txikiek, behin-behineko sasoiko langileek, jardueraren estatistiketan agertzen
ez diren senideek, azpikontratatuek, eta diru beltzean enplegatzen diren pertsona ugarik, legez kanpoko langileek.
Hemen aipatutako taldeetako batzuk, gainera, ustiategietan bertan bizi dira. Finean, ez dago bereizketa argirik langile
mota desberdinen artean.
Beharrezkoa da erreferentzia berezia egitea nekazaritzan eta abeltzaintzan diharduten emakumeen kalteberatasunari,
intentsitate desberdinekin, non generoak diferentziak markatzen dituen baita ere gizonen eta emakumeen laneko
segurtasunari dagokionez. Emakumeek rol erabakigarria jokatzen dute egitura produktiboan eta ustiategi askoren
iraunkortasunean bertan, lanean eta ekonomikoki egiten duten ekarpenaren ikusezintasunaren truke. Egoera horrek,
jakina, ondorio nabarmenak ditu segurtasunaren eta prebentzioaren esparruan. (Barandica-Eurodiputada, 2016).
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3.5. Euskadiko lehen sektorearen ezaugarriak.
Datuen eta informazioaren iturri nagusi moduan hauek
erabili dira: orain arte egindako kontraste bileretan
eragile eta solaskide sektorialek zuzenean helarazitako
datuak eta ezagutza, nekazaritza sektoreari buruz
eskuragarri dagoen 2009ko azken inkesta, Eustateko
datuak, eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko
Sailak emandako informazioa, zehazki, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura Politiketako arloak emandakoa,
eta, horietan guztietan oinarrituta, bereizi egin ditzakegu
nekazaritza-basogintza sektorea (Nekapreben), itsasarrantza sektorea (Itsaspreben) eta
nekazaritzako
elikagaien industrien sektorea (Elikapreben), azken hori
aurreko biekin lotuta dagoelarik, bereziki industria txikiei
dagokienez, zeinak ustiategi primarioarekin batera
garatu diren lehen eraldaketako elementu moduan. Oro
har, esan liteke Euskadin azpisektore horiek oinarrizko
ezaugarri hauek aurkezten dituztela:

sortzen ditu jardueraren garapenean prebentzio
neurriak ezartzeko. Nekazaritzako Elikaduraren Euskal
Administrazioak sektorea gaztetzeko neurriak bultzatu
dituen arren, hainbat planen bitartez gazteak sektorean
sartu daitezen (adibidez, Gaztenek plana), oraindik ere
bada kolektibo bat, prebentzioaren kultura barneratzeko
arazoak dituena. Erabilgarri dauden datuak Euskadin
egindako azken nekazaritza inkestakoak direnez,
kontuan hartu behar dugu egoera horrek bilakaera bat
izan duela azken 6 urteetan (2009-2015): handitu egin
da ustiategietako batez besteko adina, eta, ondorioz,
aldatzeko eta belaunaldien arteko erreleboa
egiteko aukera agertzen zaigu, zeina ñabartu egin
behar baita, Segurtasun eta Osasunerako Estrategi
Sektorial honi jarraipena emateko.

sektorearen

• Askotariko lanak: Langileak askotariko lanak egiten
ditu, askotan berak bakarrik, batzuetan gogorrak edo
exijenteak, eta horrek sektoreko istripuetan eragiten
du, eta langileen bizitza kalitateari eta lan baldintzei ere
eragiten die.

• Enpresen atomizazioa: Sektoreko enpresa eta
ustiategien zati oso handi bat famili izaerako enpresak
dira, txikiak eta barreiatuak, eta titular nagusia norbere
konturako erregimenean afiliatuta egon ohi da. Elementu
konfiguratzaile horrek, halaber, harreman handia dauka
hurbiltasun sozialarekin, batzuetan lagunak eta senideak
gehitzen baitira jarduerara, ahaleginak eta kezkak
partekatuz, eta, ondorioz, beharrezkoa da alderdi horiek
bereziki kontuan hartzea sentsibilizazioaren berezko
ildoetan.

• Sasoikotasuna: Halaber, faktore horrek baldintzatu
egiten du ahalmen prebentibo profesionala eta
araudiaren araberakoa, bai Laneko Arriskuen
Prebentzioaren Legeari bai Prebentzio Zerbitzuen
Erregelamenduari dagokionez, izan ere, profesionalen
gaitasunei eta trebetasunei zuzenean lotutako
prestakuntza arautuak kostu handia dauka, eta berdin
osasunaren zaintzak, legea beteko bada, eta prebentzio
zerbitzuek edo prebentzioko langile propioek bateko eta
besteko diziplina teknikoak aplikatzeak (azken horiek ia
ez dira existitzen horrelako jardueretan).

Euskadiko
nekazaritza-basogintza
ezaugarriak honako hauek dira:

• Arriskuan dagoen populazioa: Laneko arriskuak
dituzten pertsonak ez dira soilik titularrak, baizik eta
baita ere senideak, erretiratuak eta lanaldi partzialeko
nekazariak; azken horiek, jarduera nagusian Gizarte
Segurantzako
Erregimen
Orokorrean
afiliatuta
daudelarik, nekazaritza ez beste jarduera sektore
batzuetan lan eginez lortzen dute beren diru sarreren
zatirik handiena. Ustiategi horien zati handi batean
soldatapekorik ez badago ere, Nekazaritzako Zentsuak
erakusten dute ustiategi kopuru handi batek, uneren
batean, soldatapeko langileak edo behin-behinekoak
izaten dituztela.
• Adin piramidea: Ustiategiko buruaren batez besteko
adina 58 urtekoa da Euskadin, oro har; Araban, batez
besteko adina 54 urtekoa da, Bizkaian 60 urtera
iristen da, eta Gipuzkoan 59ra. • Nabarmentzen
da
ustiategien %33an ustiategiko buruak 65 urte baino
gehiago dituela, eta soilik ustiategietako buruen %0,6k
baino ez duela 235 urte baino gutxiago. Horrek arrisku
gehiago eragiten ditu osasunerako, eta arazo gehiago

• Langileek laneko arriskuei buruzko prestakuntza
urria: Basogintza, nekazaritza edo abeltzaintza
zerbitzuen sektorean inertzia handia hauteman
daiteke bateko eta besteko lanak egiterakoan, lan
molde tradizionalei eutsiz. Egia da prebentzio plan
sektorialean lehenengo edizioan zehar kudeaketarako,
sentsibilizaziorako eta prestakuntzan laguntzeko tresna
ugari sortu direla, baina beharrezkoa da benetako
transferentzia bat egotea ustiategiraino bertaraino, eta
profesionalek hori dena barneratzea.
•
Ordezkapenak:
Euskadiko
nekazaritzaabeltzaintzako ustiategietan gero eta ohikoagoa da
Kudeaketa Zentroek, foru aldundietako Nekazaritza
Departamentuekin lankidetzan, eskaintzen duten
ordezkapen zerbitzua erabiltzea, gaixotasunagatik edo
istripuagatik bajak gertatzen direnean edo ustiategiaren
titularraren oporraldiak betetzeko, eta horrek esan nahi
du behin-behinean kanpoko langileak sartu behar direla
ustiategian, jarduera mantentzeko.

2019-2025 Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala

22
55

• Ingurunearen ezaugarri bereziak: Lehen sektorean
ohikoa denez, bereziki Euskadin, jarduerak egiteko eta
ustiategiak kokatzeko inguruneak ezaugarri bereziak
izan ohi ditu, hala nola orografia bera, plubiometria
handiko baldintza meteorologikoak, klimatologia
aldakorra, etab., eta horiek ere kontuan hartu behar dira
prebentzioaren aplikazio espezifikoan.
Arrantza sektorea Euskadiko lehen sektorearen
zati garrantzitsua da, arrantza jardueraren berezko
ezaugarriekin, non nabarmendu daitezkeen, logikoa
denez, lan egiteko azpiegiturak eta lantokiak, esaterako,
arrantzontzia, azpiegitura nagusi moduan, eta bere
interfaze nagusia, esaterako, arrantza portuak,
non batez ere mantentze lanak, hornidurak, zama
lanak, paketatzeak, lonjako salmenta, biltegiratzea,
administrazioa eta kudeaketa, etab.
Arrantzontziek itsasoan egin beharreko berezko
jarduerak, oro har, kanpaina arautuen arabera egiten
dira, eta jardunaldiak arrantzatzeko aukeren arabera
zehazten dira, eta ez lan txanda jakin batzuen arabera.
Arrantzontzia ez da soilik lantokia, elkarbizitza eta
bizitokia ere bada flota eta kanpaina zehatz batzuetan,
eta, ondorioz, bere ezaugarria da inguru horretan
arrantza ustiategiak pisu espezifikoa duela itsasoaren
egoeraren eta klimatologia aldakorraren mende
dagoen lan jarduera batean, eta arazoak daudela
babes ekintzak eskuratu ahal izateko, oro har, eta
bereziki laneko arriskuen prebentzioari dagokienez.
Alde handiak aurkitzen dira arrantzontzietan egiten
den lan jardueraren eta beste jarduera ekonomiko
batzuetan egiten denaren artean. Ontziak egoten diren
ingurunea, itsasoa, arrisku iturri oso garrantzitsua
da,
egoera
meteorologikoengatik,
barkuaren
mugimenduagatik, itsas zabalean egindako egonaldi
luzeengatik, etab. Lantokia, gainera, denbora tarte
luzeetan, bizitoki eta aisialdirako lekua ere bada, eta
horrek diferentzia handiak ezartzen ditu gainerako
jarduera produktiboekin alderatuta, lanaldi luzeak
direla eta, ordutegien disfuntzioak direla eta, pertsonen
arteko harremanak direla eta eta ohiko giro sozialetik
aldentzea edo bereiztea dela eta. Horrez gain, ontzietako
arreta medikoa mugatua da, eta arazo gehiago izaten
dira istripua izan edo gaixotuz gero asistentzia eta
tratamendu egokiak jasotzeko.

Sektorearen beste ezaugarri bat da legedi eta
dokumentazio tekniko oso zabala dagoela ontzien
segurtasunari buruz nabigatzen ari direnean, ontzien
egonkortasunari buruz, salbamendu bitartekoei buruz,
sarbideei buruz, etab. Eta, halaber, azterketa ugarik
jasotzen eta baloratzen dituzte itsasoko profesionalen
lan eta segurtasun baldintzak eta horien ondoriozko
arriskuak. Ildo horretan, Itsasprebenen lehenengo
edizioan hauteman zen ez zegoela prebentziorako
gida berezirik laneko praktika eta prozedura seguruak
orientatzeko, ezta sektoreari egokitutako arriskuen
ebaluaziorik eta lan segururako prozedurarik eta
modalitaterik, eta, ondorioz, lan ildo berezi bat sortu
zen berrikuntzaren ardatzean, eta material lagungarri
ugari sortu zen ontzidietarako eta horiei lotutako lurreko
jardueretarako.
Arrantza flotak, oro har, aldaketak izan ohi ditu
erregulazioan (adibidez, Europako erregulazioa), eta
horrek, aldi berean, egokitzapenak eragiten ditu
arrantza tresnei dagokienez, eta, horren ondorioz, gerta
daiteke arrisku berriak agertzea, edo beharrezkoa izatea
lan arauak eta prozedurak berrikustea. Horrenbestez,
jarduera prebentiboa, bere materialak eta tresnak,
prestakuntzari, orientazioari eta laguntzari lotutakoak,
etengabe eguneratu behar dira, zaharkituta geratzeko
arriskua dutelako.
Arrantza sektoreko, eta baita ere lehen sektoreko
gainerako
elementuetako,
laneko
praktikak,
prozedurak,
azpiegiturak,
teknologiak
eta
ekipamenduak
etengabe
aldatzen
direnez,
beharrezkoa da prebentzioak tresnak edukitzea
sektorearentzako neurri zuzentzaileak eta prebentiboak
garaiz detektatu eta identifikatzeko, istripuak galarazteko
eta lan inguruneak hobetzeko. Zaintza sistema hori
sistematizatu egin behar da, prospektibak eskaini ahal
izateko eta aurrez arriskuaren gobernantza sistemak
sortzeko, ingurune seguruak eta osasungarriak sortzeko
eta denboran mantentzeko helburuarekin. Berrikuntza
teknologikoa lehen plan sektorialetako adibide berezia
izan zen, prebentziorako tresna moduan, ingurune
horietan arriskuak kentzeko, edo behintzat nabarmen
murrizteko, hobekuntzak bultzatu eta ezartzeko.
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Oro har, lehen sektoreari eta bere balio eragiten
dion ezaugarrietako bat da genero desberdintasun
garrantzitsuak daudela, eta horiek islatzen dira bai
segregazio horizontalean (azpisektore eta jarduera
profesional oso maskulinizatu batzuk, eta beste
batzuk oso feminizatuak), bai segregazio bertikalean
(emakumeen presentzia urria da sektoreko enpresetan
erabakiak hartzeko esparruetan). Gainera, emakumeen
lan prekaritateko baldintzak nabarmenak dira, behinbehinekotasunari buruz, soldata txikiagoei buruz,
estaldura sozial txikiagoari buruz, lan ordainduaren eta
ordaindu gabearen karga handiagoari buruz.
Egoera diferentzial horretan, ordea, ezagutza zehatza
falta da sektoreko emakume profesionalen egoeraren
inguruan, eta generoak laneko arriskuekiko esposizioan
duen eraginaren inguruan; ondorioz, lan ildo
garrantzitsua irekitzen da, erronka horiei erantzuteko
eta ezagutza eta tresnak sortzeko, langile guztien laneko
segurtasuna eta osasuna hobetzeko.
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04.

Irismena eta
erreferentzia
esparrua
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lan baldintzak eta inguruneak batu eta hobetu
nahi ditu, beren lanaren pisu espezifikoa Euskadiko
BPGaren %12 izanik. Zifra benetan esanguratsuak dira,
eta ezin ditugu bazter utzi lan baldintzak hobetzeko eta
prebentzioaren kultura sustatzeko ekintzetan.

04.

Irismena eta erreferentzia esparrua.
Beharrezkoa da lehen sektoreen eta beren balio
katearen gaur egungo egoera kontrastatzea, analizatzea
eta baloratzea, lan baldintzak hobetzeko ekarpenak
egiteko eta proaktibitatez jarduteko, prebentzioaren
kultura eta prozedurak eta praktikak berreskuratzeko
eta bultzatzeko, praktika profesionalerako ingurune
seguruak eta osasungarriak sortzeko.
Balio katea lehen sektoretik hirugarren sektoreraino doa,
eta zeharkako eraginak ditu.
RIS3
Espezializazio
Adimentsuko
Estrategiaren
esparruan
dimentsionamenduari
eta
ekarpen
ekonomikoari buruzko egindako azterketa kontuan
hartuta, elikaduraren balio katea EAEko BPGaren
%10,56 da, eta 96.500 laguni ematen die zuzeneko
enplegua (Eusko Jaurlaritza, 2017).
Euskadiko egurraren balio katea, Baskegurrek eta Eusko
Jaurlaritzak erregistratutako datuen arabera, BPGaren
%1,5 da, eta 18.000 laguni ematen die enplegua (Eusko
Jaurlaritza, 2018).
Estrategia honen irismenak lehen sektoreko eta bere
balio kateetako 114.500 gizon-emakume langileren

Estrategian planteatzen den analisia, eta estrategia
bera,
2015-2020
Laneko
Segurtasun
eta
Osasuneko Euskal Estrategian kokatzen da, zeinak
OSALANek diseinatu duen (Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Euskal Erakundea), eta bat dator Eusko
Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapeneko Sailaren
programa sektorialekin, bereziki Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura eta Portu eta Itsas Gaietako
arlokoekin, non laneko arriskuen prebentziorako
lehen ekintza bateratuaren jarraibideak ezarri diren,
osasunaren, segurtasunaren eta laneko arriskuen
prebentzioaren inguruko aldagaiak uztartu egiten
diren Euskadiko elikadura eta egurraren balio kateari
lotutako jardueren multzoan, baina baita ere Eusko
Jaurlaritzako beste plan tansbertsal batzuekin
dauden sinergiak baliatuz, bereziki “Giza garapen
iraunkorraren” Estrategiarekin, Eusko Jaurlaritzaren
XI. Legegintzaldirako Programaren oinarria den heinean,
herri helburuen finkatzen dituelarik, besteak beste,
langabezia %10era murriztea, 20.000 gaztek beren
lehen lan esperientzia aurkitzea lortzea, industria EAEko
BPGaren %25 izatea lortzea eta EBko per capita BPGaren
%125 lortzea. Helburu horiek bete eta finkatu egin
behar dira, eta, jakina, ingurune profesionaletako behar
besteko segurtasun eta osasun bermeekin garatu behar
dira.
Kontuan hartu beharreko planak eta estrategiak hauek
dira:

Sektorial interesgarriak:
• Landa Garapenerako Plana, Euskadi 2015-2020 (2015-2020 LGP)
• Euskadiko Elikagai Industriaren Lehiakortasun Plana, 2014-2016 (2014-2016 EEILP).
• Euskadiko Egur Industriaren Plan Estrategikoa, 2012-2014 (2012-2014 EEIPE).
•1994-2030 aldirako Baso Plangintza (1994-2030 BP).
• Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integrala, 2017-2020 (2017-2020 SLAPI).
• Euskadiko Arrantza eta Akuikulturako Plan Estrategikoa, 2020 (2020 EAAPE).
• Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa (2020 EGEPE).
• Emakume Nekazarien Estatutua (8/2015 LEGEA, urriaren 15ekoa).
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Transbertsal interesgarriak:
• Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategia, 2015-2020 (2015-2020 SOEE)
• Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa, 2017-2020.
• Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoa, 2020 (2020 PEGIP).
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi Plana, 2020 (2020 ZTBP).
• Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak, 2017-2020 (2013-2020 Osasun Plana).
• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana, 2018-2021.

Plan eta Estrategia horiek abiapuntua eta erreferentziazko esparrua dira estrategiak behar duen bultzadarako, eta, alde
batetik, oraingo planteamenduan dagoeneko sartuta dauden ildoak eta ekintzak indartu eta orientatu beharko dituzte,
eta, bestetik, ekintzekin osatu beharko dira, 2015-2020 Segurtasun eta Osasunerako Euskal Estrategiaren helburuei
erantzuteko eta, progresiboki, parte hartzen duten aktore guztien ikuspegi kontratatua eta partekatua lortzeko.

5.irudia. 2020 Euskadiko Estrategiaren plangintza. Iturria: https://www.irekia.euskadi.eus
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05.

Garatzeko eta
hausnartzeko
prozesua
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puntu moduan daukaguna, sektorearen barruan kultura
bat bultzatzeko, kalitatez, segurtasunez eta osasunez lan
egiten laguntzeko, iraunkortasun integraleko esparru
batean.

05.

Estrategia garatzeko eta
hausnartzeko prozesua.
Laneko arriskuak prebenitzeko estrategia sektorialak
tresna bat dira herri estrategia integratzaile bat osatzeko
eta indartzeko, 2015-2020 Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Estrategia bezala, eta gai izan behar dira lan ildo
eraginkorrak antolatu eta hedatzeko lehen sektorearen
errealitate desberdinetan.
Beharrezkoa da aukerak identifikatzea eta helburu
komunak bateratzea, elkarrekin eraikitzeko, baina
ahaztu gabe dagoeneko abiatu, hobetu eta garatzeko

Prozesu parte hartzaile eta kolaboratzaile horretatik
lortu diren estrategiak eta plan bereziak ildo, ekintza eta
proiektu jakin batzuetan zehaztu dira, sektorearentzat
eta bere esfera soziolaboralean diharduten eragileentzat
estrategia praktikoa, aplikagarria eta malgua izan dadin.
Horrek eragin behar du emaitza hobeak lortzea, eta,
ondorioz, lan baldintza hobeak, ingurune seguruago
eta osasungarriagoak eta ongizate handiagoa lortzea
sektoreko eragileentzat.
Proposamenaren garapenean hainbat topaketa, foro eta
bilera dinamikak egin dira azpisektore eta jarduera adar
bakoitzerako, eta kontsulta, hausnarketa eta kontraste
prozesu bat egin da brainstorming, konbergentziadibergentzia, canvas analisi eta abarretako teknikak
erabiliz.

Hausnarketa eta kontrastea hainbat mailatan egin da:

6.irudia.- Taldeek egindako hausnarketa kontrasteen mailak

Hausnarketa eta kontrastea hainbat lan mahaitan egin dira, eta horietara helburuko azpisektoreetako erakunde eta
instituzio ordezkariak gonbidatu ziren. Azkenean, 4 lan mahai aktibo sortu ziren, 36 eragile sozial, sektorial eta
instituzionalekin, eta 100 profesional baino gehiagok ere parte hartu eta ekarpenak egin zituzten, azkenean
39 akordio eta 91 konpromiso osatzeraino, zeinak zuzenean gehitu diren estrategiaren garapenean eta ekintza
ildoetan.
Hausnarketa horren barruan ahalegina egin zen gizonen eta emakumeen parte hartze orekatua lortzeko, kontuan
hartuta genero aldagaiari buruzko ezagutza, eta identifikatutako proposamen guztietan presente izanda.
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5.1 Motorrak, frenoak eta ikasitako ikasgaiak.
Aurreko planetako esperientziatik abiatuta (Nekapreben, Itsaspreben eta Elikapreben), eta ordezkari sektorial, profesional
eta instituzionalekin egindako kontrastetik abiatuta, frenoak, motorrak eta ikasitako ikasgai baliagarriak identifikatu
dira. Ariketa hori sortutako lan mahaietan egin da, baso-egurraren, nekazaritza-abeltzaintzaren, itsaso-arrantzaren eta
elikagaien industrien sektoreetan. Lortutako emaitza ondoren erakusten da AMIA analisian, eta estrategia berriaren eta
bere lan ildoen proposamenean.
Guztira 14 Motor, 27 Freno eta 21 Ikasitako ikasgai identifikatu dira, ondoren zehazten denez:

MOTORRAK
M1. -Eragile sektorialak, sektorearen balio kate osoaren ordezkari, aglutinatzaile eta elkartzeko foro moduan, adibidez,
BASKEGUR Baso-Egur sektorean, ENBAko SPMA/NPZE, Euskadiko Nekazari Elikagaien Kooperatiben Federazioa nekazaritzaabeltzaintza sektorean PZMrekin, AZTI eta Elikaduraren Klusterra Elikagai Industrien sektorean, etab.
M2.- Eragile sozialak sektorearen motor eta zuzeneko solaskide moduan (Baskegur, Euskadiko Nekazari Elikagaien Kooperatiben
Federazioa, Ekoizle elkarteak, Abeltzain elkarteak, Arrantza elkarteak, Elikagaien Industrien Klusterra.
M3.- Sektorearen lankidetza prebentzioko egitasmoetan erosle moduan diharduen elementu traktore bat dagoenean,
produktuak bideratzeko edo merkaturatzeko eragile bitartekarik.
M4.- Eragile sektorialak LAP ezartzeko eta hobetzeko proiektuak bultzatzeko ekimenarekin intereseko sektorean
(Segurtasuna eta Osasuna), eta sektoreetan prebentzioaren kulturaren gaineko prestakuntza, zabalkundea, sentsibilizazioa
eta ezarpena egiteko.
M5.- Sektorea profesionalizatzeko dauden sistemak, adibidez, Basogintza-Egurra, lehiakorragoak izateko, edo arrantza
sektorea, jasangarritasunaren ziurtagiriarekin.
M6.- Nekazaritza-abeltzaintza, baso eta arrantza ustiategietan segurtasunaren eta osasunaren aldeko konpromisoa
aitortzeko eta bereizteko apustuak, eta Baso Ziurtagiria (Baso Kudeaketa Jasangarria eta Zaintzaren Katea). Basoko
produktu ziurtatuak (egurra, papera, kortxoa, perretxikoak, erretxinak, esentziak…) kontsumitzen eta erabiltzen dituzten
pertsonek bermea dute modu jasangarrian kudeatutako basoko produktuak erosten ari direla, eta lagundu egiten dute legez
kanpoko baso soilketei aurre egiten, eta laguntzen dute bermatzen lanak langileen eskubideak errespetatuz egiten direla,
horien artean, lana segurtasun eta osasun baldintzetan egiteko eskubidea.
M7.- Ingurune seguruak eta osasungarriak sortzearen aldeko apustua, irudi bereizgarri batekin ziurtatu daitezkeenak,
sektoreari laguntzeko modu lehiakorrean bereizten, bere instituzioen babesarekin, bai laguntzak jasotzeari dagokionez, bai
aktibo publikoen kudeaketan, esaterako, basogintzan (arbolen % publikoaren zuzeneko kudeaketa). Gizarteak ezagutzen
dituen zigiluez eta markez baliatzea (Euskolabel, 0km, etab.), errekonozimenduan jardueraren segurtasun eta osasuneko
espezifikazioak eta baldintzak sartzeko.
M8.- Belaunaldi aldaketaren potentziala, negozio ereduaren etorkizuneko ikuspegiarekin eta proiekzioarekin.
M9.- Teknologia berriak aplikatzea, lan baldintzak hobetzeko tresna gisa.
M10.- Makineria berritzera bultzatzeko babesa eta laguntza lerroak.
M11.- Prestakuntza Eskola espezializatuak egotea, esaterako, HAZI, prestakuntza arauturako zein etengabeko
prestakuntzarako.
M12.- Baliabide egokiak eta sektorera egokituak garatzea (gidak, prebentzio aholkuak, bideoak, webgunean, etab.).
M13.- Itsaspreben, Nekapreben eta Elikapreben planetan ezarritako berrikuntza eta garapen teknologikoak: beharrezkoa da
ildo hau berreskuratzea eta jarraitzea, baliagarria zela ikusi zelako, segurtasuna lan sistemetan eta prozesuetan integratu ahal
izateko. Plan horiek laneko segurtasuna eta lan baldintzak berak hobetu zituzten.
M14.- Inplikaturiko instituzioen konpromisoa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde eta PREBEN II planean
garatu beharreko ildo guztietan generoaren perspektiba sartzen laguntzeko.
3. koadroa. Motorren identifikazioa.
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FRENOAK
F1.- Preben I planean, Administrazio Publikoko arduradunak aldatzeak proiektuak azkarrago aurrera egitea galarazi zuen.
F2.- Sektorearen pertzepzio negatiboa administrazioari buruz, eta zalantzak, martxan zeuden lan ildoak eta planak
gelditzeagatik eta berrikusteagatik, gobernu aldaketekin edo ordezkari instituzionalen aldaketen ondorioz.
F3.- Hasierako planen esparruan sektorea hobetzeko asmoz parte hartu duten ustiategien eta erakundeen parte hartzeari
buruzko balorazio eskasa; horien ahalegina ez da inoiz kontuan hartzen (subentzioetako puntuak, administrazioarekin
kontratatzea, etab.). Alderdi hau sektoreak berak identifikatu du.
F4.- Prestakuntza hobetu daiteke, batez ere egur-basoko 1. transformazioan, eta prestakuntza osagarri eta eguneratua
nekazaritzan eta arrantzan. Profesionalen prestakuntza hobetzeko tartea dago, behar besteko eduki/programekin eta
azpisektore eta figura bakoitzera egokituta: profesionalak eta arduradunak. Egur-basoaren sektorean ez dago lehen
transformazioari buruzko prestakuntza eskaintzarik, eta arrantza sektorearen hainbat behar ez dira asetzen, arazo
administratiboak eta eskumen gatazkak daudelako.
F5.- Belaunaldi berriek ez dute ustiategien iraunkortasuna ikusten, ezta egonkortasunik ere, eta, ondorioz, beharrezko
egitura eta baliabideak sortzen dituzte epe ertain eta luzera begira.
F6.- Burokrazia gehiegi eta kualifikazio maila handia eskatzea zeregin jakin batzuk egiteko, adibidez, fitosanitarioak erabili
eta aplikatzeko.
F7.- Prebentzioko teknikariak dituzten eragile sektorialek oztopoak jartzen dituzte dauden prebentzio sistema mankomunatu
espezializatuei laguntzeko, balaibidea osagarri moduan.
F8.- Ez dago behar besteko PS espezializaturik eta prezio onean (PS mankomunatu edo kanpoko PS espezializatua).
F9.- Gaur egun ez dago behar besteko egitura eta aurrekontu egonkorrik duen instrumentu/estrategiarik sektorean
hobetzeko jarduerak egiteko, modu koordinatuan eta programatuta.
F10.- Ez dago behatokirik intereseko sektoreetan hainbat alderdi eta gertakari zaintzeko eta monitorizatzeko. Ematen
diren datuak eta estatistikak ez dira %100 fidagarriak. Estatistikak ez daude sexuen arabera xehatuta, eta horrek zaildu
egiten du emakumeen eta gizonen behar eta baldintza desberdinak ezagutzea.
F11.- Ez dago LAP antolatzeko modalitaterik ustiategietako behin-behineko egoerei modu praktikoan erantzuteko
(eskuarki, 2 laguneko ustiategiak), eta batzuetan Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduko I. Eranskina zorrozki aplikatuta.
F12.- I. eranskina aplikatzeko beharra jardueren arabera eta egoera bakoitzera egokituta.
F13.- Ustiategi batzuek alderdi ekonomikoak lehenesten dituzte segurtasun eta osasun baldintzak hobetzearen aurretik.
Irtenbideak eta estaldura ahalik eta kosturik txikienarekin bilatzen da.
F14.- Kolektibo multikulturalak daude, askotariko balio eta hizkuntzekin, eta horrek zaildu egiten du prebentzioaren
ekintza. Informazioan, komunikazioan eta sentsibilizazioan, kontuan hartu behar dira kulturagatik, maila desberdinagatik
eta abarregatik taldeetan dauden aldeak (immigrazio dibertsoa). Desgastearen eta tematzearen prebentzio kultua ere landu
daiteke.
F15.- Ez dago transferentziarik ezta erantzukizun aldaketarik ere LAPari buruz, elementu traktore moduan, balio kate
osoan: erakunde banatzailea, transformatzailea, hornitzailea, etab.
F16.- Osasunaren zaintza eta analisi epidemiologikoak eskasak dira lehen sektoreetan.
F17.- Arazoak daude sektoreko profesionalei prebentzioa hurbiltzeko eta bertan prebentzioaren kultura eraginkorra
ezartzeko.
F18.- Komunikabideek ez dute sektoreen benetako irudia helarazten. Irudi eta komentario desfasatuak ematen dira helburu
sektoreen jarduerari eta dauden bitartekoei buruz.
F19.- Preben1 planean sortutako baliabideak ez dira modu egokian edo behar bezain beste transferitu.
F20.- Lehenengo Prebentzio Estrategian (Itsaspreben) ez ziren flota guztiak behar beste landu: atunaren sektorea, eta ezin
izan zuten aktiboki parte hartu. Baxura bezalako ontziei oso zuzenduta.
F21.- Osasunaren zaintzaren kontzeptua ez da aplikatzen, batez ere arrantza sektorean.
F22.- Sektoreetan sartzen diren profesional berriak kutsatu egiten dira, langile beteranoen trebakuntza eta ohitura
desegokiengatik. Beharrezkoa da egoera aldatzea, belaunaldien arteko aldaketaz baliatzea eta ikasleak behar bezala
kontzientziatzea, merkatu eta jarduera profesionalean sartzeko.
F23.- Lehen sektorean (arrantza) dauden antolamendu ereduengatik eta lan sistemengatik, LAPeko arduren eta betebeharren
banaketa diluitu egiten da. Adibidez, baxuran, Norbera Babesteko Ekipamenduak armadoreak bakarrik erosten ditu, uretarako
arropa langile bakoitzak erosten du, eta askok ez dute ekipamendu egokia erosteko behar besteko gastu bideratzen. (Botak
ere marinelek beraiek erosten dituzte, eta ontzi batean NBE garrantzitsuak dira).
F24.- Sektoreko ordezkariek identifikatu dute arazoak daudela arrisku psikosozialaren ebaluazioen emaitzak ezartzeko eta
lantzeko, batez ere arrantza sektorean, eta, berez, eskifaietan ezegonkortasuna egon ohi da. Hasieran hobe litzateke beste
alderdi batzuk lehenestea.
F25.- Merkatuan ez dago lehen sektoreetarako egokitutako babes teknologia eta ekipamendu egokirik, ez indibidualik ez
kolektiborik, batez ere arrantzan.
F26.-  Emakumeen eta gizonen baldintza eta behar prebentiboei buruzko ezagutza eta lanketa eskasa, dauden beharren
inguruan eta horiek lantzeko moduaren inguruan.
4. koadroa. Frenoen identifikazioa..
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IKASITAKO IKASGAIAK
I1.- Lantalde bat sortu beharra da, OSALAN, AZTI, Baskegur eta abarretako teknikari espezialistekin (eta beste eragile
sektorial batzuekin), nolabaiteko autonomiarekin eta modu iraunkorrean, Proiektuan aurrera egin ahal izateko.
I2.- Proiektuaren idazkaritza teknikoan berdintasun gaietan prestatuta dagoen profesional bat egon behar da, modu
iraunkorrean, eta lantalde horretan Osalaneko eta/edo Nekazaritza eta Arrantza Saileko berdintasuneko teknikariak ere egon
behar dira. Halaber, bultzatu behar da osatzen diren talde guztietan emakumeek eta gizonek parte hartzen dutela, sektorean
duten presentzia ordezkatzeko.
I3.- Beharrezkoa da lantaldeek eta lan mahaiek jarraitzea, baita idazkaritza iraunkorrak ere, Sektorean LAPeko Foro
Espezializatu bat edukitzeko modu etengabean, OSALANen babespean, sektoreko LAPari buruzko ekimenak edo gaiak
lantzeko.
I4.- Aldizkako bileren dinamika OSALANen, sektoreko eragileen, AZTIren eta abarren artean, sinergiak ezartzeko, egindako
lanaren balioa agerian jartzeko, eta Prebentzioaren arloan ekarpenak egiteko.
I5.- Gizartea oro har inplikatu behar da, eta sektorearen beraren inplikazioa eta konpromisoa behar da LAPari buruz,
OSALANen eta intereseko beste departamentu batzuen laguntzarekin. Gizarteak barneratu egin behar du prebentzioaren
kultura, berezkotzat jo behar du, eta beti betetzen dela kontrolatzeko eta bultzatzeko organismoa izan behar da. Segurtasuna
eta osasuna zaintzen duen eta ahaleginak egiten dituen sektoreak gizarte osoaren errekonozimendua behar du.
I6.- Teknologia eta joera berriak erabiltzea, profesionalengana eta zuzenean inplikaturiko sektorera hurbiltzeko eta iristeko.
I7.- Merkatuan modu berezian eta lehiakorrean betetzen duten ustiategi eta enpresen errekonozimendua, merkatu
publikotik hasita.
I8.- Ingurune seguru eta osasungarriak sustatzen dituzten egitura komunak eta espezializatuak bultzatzea, eta arrisku
faktoreen kudeaketa egokia (adibidez, portuetako zerbitzu kooperatibak, PS mankomunatuak, Klusterrak edo mutuak,
sektore eta egoera bakoitzean behar denaren arabera).
I9.- Aginte postuetan daudenek behar besteko autoritate eduki behar lukete seguruak eta osasungarriak ez diren portaerak
zigortzeko, eta, gainera, eragile horiek inplikatu egin behar lirateke ezagutzak, prestakuntza eta trebakuntza transferitzen
laneko praktika eta prozedura seguruei buruz (aginte postuetan dauden pertsona asko aspertuta daude behin eta berriz
NBEak erabili behar direla esan beharrarekin, adibidez).
I10.- Prestakuntza osagarrian aprobetxatu egin beharko lirateke dagoeneko erabiltzen ari diren espazioak, adibidez, kanpoko
PSen prestakuntzak edo derrigor eguneratu beharrekoak. Berez ez dago aukera handirik, eta, kanpainak gelditzen direnean,
profesionalak gehiegi kargatzen dira. Urtero egiten dira praktika onei buruzko ikastaroak (espezieak askatzea, etab.), eta
horietan LAPari buruzko informazioa ere sartu liteke, moldatuta.
I.11. - Prestakuntza hori berrikusi eta eguneratu egin beharko litzateke generoaren ikuspegitik, sektorean lan egiten duten
emakumeen eta gizonen baldintzetara eta beharretara egokitzeko.
I12.- Inguruko esparruetan erabiltzen diren eta transferitu daitezkeen baliabideak eta erreferentziak erabiltzea (adibidez,
merkataritzako itsasketari buruzko formazioa, marinelen ikastaroen ziurtagiriak).
I13.- Ezagutza, material eta baliabide bereziak elkartrukatzea sustatzea, alde guztiek baliatu eta errentabilizatu ahal izan
ditzaten.
I14.- Istripuak eta gertakariak aprobetxatzea, baita biktimek bizi izandako esperientziak, sektoreko profesionalak
sentsibilizatzeko, bereziki belaunaldi berriak eta etorriko diren etorkizuneko belaunaldiak. Prebentzioaren kultura.
I15.- Arrantza sektorean positiboa izan da lehiakideengatik bereiztea iraunkortasuneko edo errekonozimendu sozialeko
ziurtagirien bitartez. Beharrezkotzat jotzen da alde soziala eta lan baldintzen ingurukoa garatzea dauden borondatezko
sistemen barruan, (MSC, etab.), edo, are gehiago, ingurune seguru eta osasungarriak nabarmentzea bulzatu liteke, eraikuntzan
LOTU markarekin gertatu zen bezala.
I16- Itsaspreben planean zehar portuetan identifikatu ziren neurri zuzentzaileak eta hobetzekoak ezartzea.
I17.- Antolamendua hobetzeko aplikatuko diren proposamenak teknikoki eta legalki txertatu behar dira, ustiategiei eta
enpresei erabateko estaldura emateko.
I18.- Plana garatzeko beharrezkoa da hainbat eragileren kontrastea eta partaidetza , horien artean lan ikuskaritza,
judikatura, diputazioak, Osakidetza (landa inguruneko medikuak, famili medikuak, ISMkoak etab.).
I19.- Planean proposatzen den ahalegina egiazki dauden eta erabil daitezkeen baliabideetara egokitu behar da, eta bat
etorri behar da inplikaturiko sektorearen espektatiba, kezka eta inplikazioarekin.
I20.- Beharrezkoa da dauden eta garatu diren baliabideak plataformak egotea, eta horiek berritzea. Sektoreko
profesionalengan eragina izango duten elementu sinpleak eta zuzenak lantzea.
I21.- Beharrezkoa da gizarteak lehen sektoreei buruz duen pertzepzioa hobetzea, batez ere segurtasun eta osasunari eta
lan baldintzei dagokienez.
5. koadroa. Ikasitako Ikasgaien identifikazioa
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5.2 CANVAS analisia.
Lan mahai desberdinek CANVAS analisi bat landu dute. Analisi horren bidez, sektoreen espektatiba eta beharrekin
lerrokaturiko ekintza eta lan ildoak identifikatu ahal izan dituzte, interesa, konpromisoa eta inplikazioa indartzea bilatuz,
indar handiagoz babestutako proposamen bat lortzea helburu.
Alderdi kritikoak

Proposamenak eta soluzioak

1.- Sektoreak emaitza desiragarriak, lortu nahi lituzkeenak, 3.- Sektorearentzako abantailak, onurak eta hobekuntzak eragin
edo bere espektatibei erantzungo lieketen onura edo ditzaketen proposamen eta soluzioak identifikatzea (1. pausoko
hobekuntza konkretuak identifikatzea.
aspektuak kontuan hartuta).

2.- Honako hauek identifikatzea: kontrako emaitzak eta
sektorearen jarduerarekin lotuta dauden oztopoak,
ezinegona eragiten duten aspektuak, gatazkak, arazoak,
etab. Hau da, sektoreari eta balio kateari inpaktu negatiboa
eragiten dieten agertokiak.

4.- Inpaktu negatiboek sorrarazten dituzten burukominak,
ezinegonak, ziurgabetasunak, etab. arindu ditzaketen proposamen
eta soluzioak identifikatzea.
Proposamen/soluzio hauek helburuak, lerroak eta ekintzak zehaztu
dituzte estrategia berriaren barruan.

Espero den emaitza (entregagarria): segurtasun Espero den emaitza (entregagarria): sektorearen balio
eta osasun arloan lortu nahi diren helmuga eta proposamenak osatzeko oinarri izanik, Preben2 estrategia
espeketatiben zerrenda.
berrian txertatu behar diren soluzioen eta hobekuntza
ekintzen zerrenda.
Soluzioak eta ekintzak sektorean identifikatutako helmuga eta espektatibekin lerrokatuta daude (doitu),
Tablaeta
6. Pasos
del Análisis
CANVAS.
estrategiaren bidez itxarondako emaitzak
inpaktua
lortu ahal
izateko.
6. koadroa. CANVAS analisiaren pausoak

7. grafikoa.- Basoa-zura balio katearen CANVAS analisia (1. zatia).
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8. grafikoa. Basoa-zura balio katearen CANVAS analisia (2. zatia).

9. grafikoa. Nekazaritzako elikagaien balio katearen CANVAS analisia

5.3 Lehen sektorerako eta sektore horren balio katerako erronkak laneko arriskuen prebentzioaren
arloan (AMIA).
Egindako diagnostikoa eta analisi desberdinak, motorren eta frenoen identifikazioa, eta baita CANVAS analisia ere,
lagungarriak dira AMIA analisi bat egiteko, non, alde batetik, barneko edo berezko indar eta ahuleziak identifikatu ahal
izango ditugun balio katean bertan, segurtasunaren eta osasunaren arloan, eta bestetik, mehatxu bat edo, aitzitik, egoki
aprobetxatu beharreko hobekuntza aukera bat ekar dezaketen kanpoko edo inguruneko elementuak identifikatu ahal
izango ditugun.
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A

M

AHULGUNEAK

MEHATXUAK

BARNEAN

INGURUNEAN

A1. Landu gabeko sektore eta alorretarako tresnak eta
gidak.
A2. Landutako tresnen eta giden transferentziarik eza.
A3. Ezagutza kudeatzeko tresnarik eza Nekapreben,
Itsaspreben eta Elikaprebenen, eta identifikatutako
beste batzuk (lokalizatzeko eta kudeatzeko zailtasuna).
A4. Osasuna zaintzeko sistema eraginkorren ezarpen
falta.
A5. Metodologia desegokiz eta genero ikuspegi barik
egindako arrisku ebaluazioak.
A6. Hobekuntzen eta egokitzapenen ezarpenik eza
portuetan.
A7. Prestakuntza arautuan eta osagarrian edukiak eta
materiala txertatu gabe egotea.
A8. Sortutako ezagutzaren transferentzia eskasa,
ezagutza kudeatzeko tresna eraginkorrik eza.
A9. Hobetzeko moduko instalazio, ekipamendu eta
teknologiak.
A10. Konfiantza intzidente eta istripuen gaineko daturik
eza, eta sexuaren arabera bereizi gabe.
A11. Gaixotasun profesionalen kausa-efektuei buruzko
azterlan falta / azterlanik eza sektorean.
A12. Inoren konturako langileengana ez iristea.
A13. Erakundeen arteko deskoordinazioa landutako
tresnak aplikatzeko orduan (lan ikuskaritza, magistratura,
etab.).
A14. Sektoreko enpresetako arduradunen eta langileen
kontzientziazio eta prestakuntza falta arriskuei eta lan
egiteko modu seguruei buruz.
A15. Sektoreetan prebentzio ezak dituen ondorioen
gaineko ezagutzarik eza eta erantzukizun falta.
A16. Sektore atomizatua. Nekazaritza produkzio txikia
eta urte sasoikoa.
A17. Emakumeek eta gizonek sektorean dituzten
behar eta baldintza diferentzialen ezagutza eskasa,
eta, ondorioz, prebentzioa emakume eta gizonen
espezifikotasunen arabera lantzeko zailtasuna.
A18. Sektorean, emakumeen presentzia eskasa izatea
eta jarduera adar konkretu batzuetan kontzentraturik
egotea. Prebentzio arloko behar espezifikoen ezagutza
eskasa azpisektore eta jarduera adar konkretu horietan.
A19. Prebentzio jardueran generoak duen eraginari
buruzko kontzientziazio eta prestakuntza falta sektorean.
A20. Aurreko planetan landutako lan ildoetan genero
ikuspegirik sartu ez izana.

M1. Tresna eta instalazio egokirik ez erabiltzea.
M2. Segurtasun espezifikaziorik gabeko ekipamendu eta
instalazioak komertzializatzea.
M3. Ekipamendu eta instalazioen egokitzapenik eza.
M4. Hobetzeko moduko instalazio eta lan sistema
batzuen identifikazioa (esaterako, portuetan).
M5. Esposizio handiko eta arrisku anitzeko lan zaileko
inguruneak.
M6. Sektore hauetako biztanleria aktiboaren zahartzea.
M7. Sektorean sartzeko interes falta, lan baldintzak direla
eta (arrantza, basozaintza).
M8. Prebentzio zerbitzu mankomunatuen (PZM) eta
espezializatuen eskaintza eskasa (arrantza, basozaintza).
M9. Sektoreko laguntza eta kudeaketa egituren eta
langileen inplikazio eskasa.
M10. Enpresa eta negozio egitura atomizatuak, eta
mikroETEak.
M11. Istripu tasa esanguratsua intereseko sektoreetan.
M12.
Baliabideen
antolaketa
indibidualizatua,
optimizazio falta eta aprobetxamendurik eza, oro har
(mankomunatuak, orgak, etab.).
M13. Gorantz datozen arriskuen agerpena (jarduera
berriak, prozesuen aldaketak, etab.).
M14.
Estrategian egindako lanaren legezko batetortzerik eza.
M15. Belaunaldi errelebo falta zenbait azpisektoretan.
Belaunaldi berrientzat erakargarriak izan ez, eta
emakumeentzat sartzeko zailak diren azpisektoreak.
M16. Lanaren zatiketa iraunkorra, eta, ondorioz, gizonen,
enpresen eta instituzioen erantzunkidetasunik eza
zainketetan, kontuan harturik horrek emakumeen
prestakuntzarako eta enplegurako prestasuna eragozten
duela.
M17. Informazio eta prestakuntza falta berdintasunaren
arloan.
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I

A

INDARGUNEAK

AUKERAK

BARNEAN

INGURUNEAN

I1. Laneko segurtasun eta osasunean inplikazio handia
daukaten berrikuntza eta garapeneko teknologia
zentroak.
I2. Nekazaritza kudeaketako zentroak, Euskadiko
Nekazari Elikagaien Kooperatiben Federazioa eta
nekazaritzako prebentzio zerbitzu mankomunatuak,
langile tekniko espezializatu eta inplikatuekin.
I3. Nekapreben, Itsaspreben eta Elikaprebenek landutako
material ugari egotea.
I4. Lan baldintzen hobekuntzan inplikatutako
erakundeak.
I5. Prestakuntza zentro sektorial sentsibilizatuak.
I6. Euskarri eta plataforma teknologikoak egotea garatuta
edo garatzeko bidean, sektorearen erreferentzia gisa
(Infopreben eta VIPROS).
I7. Oinarriko lana egotea (Itsaspreben, nekapreben eta
elikapreben).
I8. Gamifikazio eta aplikazio teknologikoko prozesuen
ezagutza, ezagutzak hedatu eta transferitzeko.
I10. Euskal gizartean eta lehen sektorean partekatzen
diren eta aintzat hartzen diren balioak: esfortzuaren
kultura, profesionaltasuna, ekintzailetzarako eta
aldaketarako pentsamoldea, sormena, berrikuntza eta
pertseberantzia.
I11. Saregile, neskatila eta enpakadoreen kolektibo
profesionalen antolaketa, beren behar espezifikoak
helarazteko.
I12. Landa inguruneko emakumeen batzordea egotea.

A1. Lehen sektorean, ezagutzak eta esperientziak
areagotzea arriskuen prebentzioaren arloan.
A2. Sektorerako tresnak eta gida espezifikoak lantzea.
A3. Segurtasuna eta arriskuen murrizketa txertatuta
daramaten garapen teknologikoak.
A4. Sektorean interesa daukaten segurtasun eta osasun
zentroen arteko lankidetza (CANO).
A5. Belaunaldi erreleboa espezializatuagoa eta
profesionalagoa izateko aukera, produktuentzako
bezero eta kontsumitzaile kontzientziatuagoekin batera
(milenialak, etab.).
A6. Teknologia berriak ahalik eta gehien zabaldu,
eskuratu eta erabili ahal izatea, batez ere belaunaldi
aldaketan.
A7. Zerbitzu mankomunatuen ereduetan esperientzia
arrakastatsuak egotea.
A8. Beste araudi batzuetan izaten ari den malgutze joera
aprobetxatzea (adibidez, osasunean eta higienean),
lehen sektorean laneko arriskuen prebentzioaren
kudeaketa ere malgutzeko.
A9. Euskal administrazioen eskutik kredituaren
eskuragarritasuna hobetzea.
Belaunaldi aldaketa.
A10. Sektorea ikusgai bihurtzea eta balioan jartzea: irudi
hobea eta gizartearen pertzepzio egokia.
A11. Esperientzien trukea eta eraikuntza-aldaketarako
irekiera sustatzea.
A12. Gizartea eta administrazioa gero eta
sentsibilizatuago egotea segurtasunaz, osasunaz eta
iraunkortasunaz.
A13. Emakumeak gero eta sentsibilizatuago egotea, eta
gero eta politika publikoak genero ikuspegia kontuan
hartuz gauzatzeko eskaera gero eta handiagoa izatea.
A14. Genero ikuspegia arlo desberdinetan txertatzeari
dagokionez,
Administrazioaren
ezagutza
eta
esperientzia gero eta handiagoa izatea.
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Analisi honetatik abiatuz, eta langileak foku eta interes nagusitzat hartuta, erronka handi hauek ondorioztatzen dira
estrategia garatu eta ezartzeko prozesuan aurre egiteko:

7. irudia. Erronken adibidea.
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06.
Estrategia
Sektoriala
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6.2 Estrategiaren bisioa.
Nekazaritzako elikagaien eta zuraren lehen sektore
(arrantza, nekazaritza eta abeltzaintza, basozaintza)
seguru, osasungarri eta iraunkorra,

06.
2019-2025 Aldirako euskadiko
elikaduraren eta egurraren balio
katerako lan arloko segurtasun eta
osasun estrategia sektoriala.

6.1 Estrategiaren misioa.
Pertsona guztientzako –zein bere espezifikotasunekin–
ingurune seguru, osasungarri eta iraunkorrak sustatu,
bultzatu eta garatzea, lehen sektorean eta balio katean
erreferente eta identitate ezaugarri izateko, esfera
soziolaboraleko talde/kolektibo profesional guztien
eta administrazioen parte hartzearekin, eta baliabide
erabilgarri guztiak aprobetxatuz.

• gizarteari egiten dion ekarpenagatik aintzat hartua,
• balio katean parte hartuz eta lehiakorra izanik,
• teknologia eta ekipamendu egoki eta berritzaileekin,
• laneko arriskuen gobernantzarako ezagutzen
kudeaketa integrala eginez, sektoreko eragile
desberdinekin eta instituzioekin lankidetzan,
• Laneko segurtasun eta iraunkortasun arloan
erreferente soziala izanik,
• genero ikuspegia kontuan hartuz,
• “zero” ikuspegiaz konbentziturik, non lan iraunkorra
bizi iturri den, eta ez min iturri. Hori dela eta,
prebentzioak erronka estrategikoa izan behar du beti.
Estrategia honek, bultzatzen ari diren estrategia
sektorial desberdinen ardatz transbertsala izan behar
du, sektoreari aplikatzen zaizkion politika publikoen
kohesionatzaile, eta segurtasun eta osasun aldagaiak
modu koordinatuan eta bateraturik integratu behar ditu.
Hori dela eta, 2020 Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Estrategian zehaztutako bisioa ere kontuan hartu
behar du:
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Gainera, estrategia honek zera egin behar du:
• Lan ingurune seguru eta osasungarriak
sortzeko motorra izan, nahiz eta nekazaritza,
basozaintzako eta arrantzako ingurune zailetan
zailtasunak egon.
• Eragile guztiak modu proaktibo eta etengabean
inplikatzea bermatu.
• Arriskuen kudeaketa ahalbidetu eta lan
baldintzak modu ukigarrian hobetu, belaunaldi
berrientzat eta beste profesional batzuentzat
esparru erakargarriak sortuz.
• Sektorean “zero” bisioaren kultura sustatu, eta
bide horretan aurrera egin, prebentzioa balio
eta erronka estrategikotzat hartzetik abiatuz,
segurtasuna sortzeko gai izango diren gizarteak
eraikitzeko.

• Balio kate batean integratutako lehen
sektore bat, segurtasuna eta osasuna berezko
identitatearen ezaugarri izango dituena.
• Gizarte konprometitu bat, sektore kritikoetan
dauden arriskuen berri izango duena eta lanean
eragiteko gai izango dena, esaterako, erakundeen
eta profesionalen konpromisoa aintzat hartzea
lan on bat modu seguruan egiten denean, eta
betiere praktika seguru eta osasungarrien alde
eginez.
Elementu horiek bisio eta estrategia sektorial berrian
sartzen dira, Eusko Jaurlaritzaren eta administrazioen
konpromisoarekin, baina era berean eta ezinbestean,
baita sektorearen beraren konpromisoarekin eta
babesarekin ere, errealitate iraunkor bihur dadin.

• Lana pertsonei egokitu, emakumeen eta gizonen
baldintza eta behar espezifikoei erantzunez,
berrikuntzaren, hobekuntzaren eta egokitzapen
teknologikoaren laguntzarekin.
• Ikerketa eta berrikuntza teknologikoa sustatu,
ezagutza eta soluzioak sortzeko eta lana
pertsonetara egokitzen laguntzeko.
• Inguruneko profesionalak eta gizartea
sektorearen segurtasunaren eta osasunaren
inguruan sentsibilizatu, prebentzioaren kulturari
eusteko trakzio elementu gisa.
• Dauden profesionalek segurtasun eta osasun
arloan duten trebakuntza, langile berriena eta
belaunaldi erreleboa etengabe mantendu eta
egokitu.
• Kudeaketa egitura eta lantalde iraunkor bat
eduki, behar adina baliabiderekin eta modu
jarraitu eta iraunkorrean jarduteko, sektoreari
eta administrazioei zuzendutako laguntza
bermatzeko, aldaketetara eraginkorki egokitzeko
gai izateko eta unean uneko aktore nagusiak
inplikatzeko.
• Honako hauek ezarri: monitorizazio eta zaintza
teknologikoko sistemak; ezagutza sareak eta lan
baldintzen behatoki hurbileko eta iraunkorrak;
erabakiak arin hartzen eta une bakoitzean ekintza
eta politika egokiak ezartzen lagunduko duten
adierazle erabilgarriak darabiltzaten prozedura
eta praktikak. Aurrea hartzeko gobernatzan
giltzarri izango den ezagutza oinarri bat, arrisku
potentzialeko agertoki desberdinei aurre egingo
diena eta genero ikuspegia kontuan hartuko
duena.

6.3 Estrategiaren printzipioak.
Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katerako
Lan arloko Segurtasun eta Osasun Estrategia Sektoriala
printzipio batzuetan oinarrituz eraikita dago. Printzipio
horiek eguneratu egiten dira inplikatutako sektoreek
segurtasun eta osasun arloan dauzkaten erronka eta
beharrak kontuan hartuta.
Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katerako
Lan arloko Segurtasun eta Osasun Estrategia Sektoriala
printzipio batzuetan oinarrituz eraikita dago. Printzipio
horiek eguneratu egiten dira inplikatutako sektoreek
segurtasun eta osasun arloan dauzkaten erronka eta
beharrak kontuan hartuta.
Segurtasuna
eta
osasuna
sektoreen
iraunkortasunerako faktore gako gisa: laneko
arriskuen prebentzio, babes eta gobernantza
aldagaiak kontuan hartzea eta balio kate osoan eta
gizartean aintzat hartzea, berez, lehen sektoreen
iraunkortasunaren oinarrizko zutabe bat izan behar
da. Sektoreak erakargarria izan behar du, ez bakarrik
bere produktuaren eta zerbitzuaren kalitateagatik,
ingurumenarekiko errespetuagatik eta baliabideetara
egokitutako enpleguagatik; baita lan prozedura
seguruak aplikatzean eta langileen lan baldintza
osasungarriak bermatzean erreferentea izateagatik ere.
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Segurtasunaren
eta
osasunaren
integrazio
proaktiboa. “0 ikuspegirantz”: izaera erreaktiboko
prozesuak gaindituz aurrera egin, istripu eta gaixotasun
profesionalekin intolerantea den sistema proaktibo
batera pasatuz, lan ingurune osasungarriak sortuz.
Segurtasun eta osasun proaktiboa elementu estrategiko
gisa txertatu behar da erakunde eta ustiategietan, ez
istripurik ez gaixotasun profesionalik ez sortzeko.

Esfortzuak fokalizatzea eta orientazioa emaitzetara
zuzentzea: baliabide publikoen erabilpenean efizientzia
handituko badugu, politika eta estrategia desberdinak
inpaktu handiena eragin eta balio handiena sor
dezaketen lekuan ardaztu beharko ditugu, jarduketak
soluzioetara egoki zuzenduz eta etengabeko
hobekuntzari lagunduko dion ebaluazioa eginez.

Eragile anitzeko lankidetza eta trakzioa (merkatua,
profesionala, instituzionala eta soziala): helburuak
lortzera bideratutako trakzio eta kolaborazio
instituzional, profesional eta sektoriala, ahitze sintoma
argiak duten formula tradizionalak berrasmatuz.
Lankidetza bide horiek gidatzea, eragile guztiak lerrokatu
eta erronkak gainditzen laguntzeko eta eragile anitzeko
lankidetzak eta trakzioak eskaintzen dituen sinergia eta
aukerak aprobetxatzeko, balio kate osoan segurtasuna
eta osasuna ezartzearen mesedetan.

6.4 Helburu estrategikoak.

Fokua pertsonetan jartzea eta genero ikuspegia
integratzea: pertsonak, aldaketaren eragile eta
bultzatzaile gisa sektoreen dimentsio guztietan; beren
jarduketen irismena; egokitzeko gaitasuna eta inpaktu
soziala, bai eta genero ikuspegiaren integrazioa ere,
gizarte osasuntsu eta errespetutsu baten aldeko apustua
eginez.
Lan ingurune seguru eta osasungarriak sortzea:
bizikidetza soziolaboraleko espazioen eraikuntza; lantoki
osasungarriak, instalazio, ekipamendu eta teknologia
seguruekin, eta espektro zabaleko lanerako babes
sistema batekin; hori guztia, kalitatezko bizitza batekin
aurrera egitea ahalbidetzen duen lan bat daukaten
pertsonentzat pentsatua.
Ezagutza, laneko arriskuaren gobernantzarako
tresna gisa: sarean, eragile guztiek partekatzen dituzten
konfiantza adierazleetan oinarritutako ezagutza.
Adierazleok lanaren ondorio negatiboak minimizatuko
dituzten politika eta estrategietara bideraturik egongo
dira eta, istripu, gaixotasun eta intzidenteei aurrea
hartuz, laneko arriskuak kontrolatuko dituzte.
Arintasuna, malgutasuna eta egokitzapena:
aldaketak etengabeak dira eta arriskuak sistematikoki
azaleratzen dira. Estrategia integral, arin eta malgua
eskatzen du, azkar egokitzeko eta arrisku berriei aurre
egiteko gai izango dena. Gure jarduketetan, beharrezkoa
da autokritika espiritua izatea, gauzak berrikusteko eta
zalantzan jartzeko jarrera etengabea edukitzea, eta egin
beharreko aurreikuspenen eta plangintzaren eta gorantz
datozen arrisku agertoki berrietara egokitzearen arteko
oreka topatzea.

Normala denez, estrategia honek bere egin behar
ditu 2015-2020 Segurtasun eta Osasunerako Euskal
Estrategiari dagozkion helburu estrategikoak, gure
sektoreari aplikatuz gero zuzeneko eragina izan dezakete
eta; horien artean:
• Lana pertsonen ezaugarri eta gaitasun aldakorretara
egokitzea, emakumeen eta gizakumeen baldintza eta
beharrizan espezifikoak kontuan hartuz.
• Gorantz datozen lan arriskuak ezagutu eta kudeatzea.
• Langileen bizi kalitatea etengabe hobetzea.
• Portaera seguru eta osasungarriak izatea lanean.
Aipagarria da, gainera, egungo plana bat datorrela
Gobernu planarekin eta, bereziki, Enpleguaren
eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru
Programarekin, zeren eta, dagokion eskumen eta irismen
sektorialean, “Enplegu gehiago eta HOBEA sortzeko”
herrialde helburu handia garatzen baitu, eta bere esparru
operatibo nagusietako bat, E.8a, artikulatzen baitu, non
“Enpleguaren kalitatea hobetzea” jasotzen baita, laneko
segurtasunaren eta osasunaren aurrerapenean eta
enpresa sozialki arduratsuagoetan eta giza baliabideen
kudeaketa aurreratuan dihardutenetan sakonduz;
hori guztia, estrategia honen garapenean bezala,
hitzarmenaren printzipio nagusiari jarraituz.
Horiekin batera, honako hauek helburu kuantitatibo gisa
nabarmendu behar dira:
• 0 istripu hilgarri gure sektorean.
• Istripu eta gaixotasun profesional gutxiago, adierazle
nagusietan %15eko murrizketarekin gutxienez.
Horietatik abiatuz, Estrategian beste helburu hauek
zerrendatzen dira:
• Sektorean eta sektorearen ingurune soziolaboralean
prebentzioaren eta balioaren kultura bultzatu eta
garatzea.
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• Lan ingurune seguru, osasungarri eta jasangarriak
sustatu eta sortzea.
• “Zero” ikuspegiaren kultura sustatzea eta bide
horretan aurrera egitea, prebentzioa balio eta
erronka estrategiko etengabekotzat hartzetik
abiatuz, segurtasuna sortzeko.
• Berrikuntza eta ikerketa sustatu eta bultzatzea,
garapen, hobekuntza eta egokitzapen teknologikoa
tresna bat izan dadin sektorean segurtasun eta
osasun arloko soluzioak emateko.
• Emakumeentzako nahiz gizonentzako kalitatezko
lan inguruneak sortzea, eta ingurune horiek aintzat
hartuak izatea beren lan baldintzengatik eta
erakargarritasunagatik.
• Ezagutza partekatuko sareak eta behatokiak
sustatzea, konfiantza adierazleekin, langileen
espezifikotasunak ezagutzeko (sexua, adina, jatorria,
dibertsitate funtzionala, etab.).
• Zaintza eta prospektiba sistemak ezartzea, orainaren
gobernantza egokirako eta etorkizuneko arriskuez
ohartarazteko.
• Maila guztietan (profesionalak eta inplikatutako
eragileak) eta genero ikuspegia kontuan hartuz,
laneko arriskuen prebentzioaren arloko trebakuntza
eta prestakuntza baliagarria sustatzea eta ematea.
• Sektorean eta haren balio katean osasun zaintza
baliagarria sustatzea.
• Sektorean erreferentzia izango diren azterlan eta
analisi epidemiologikoak sustatzea, eta, emakumeen
eta gizonen espezifikotasunak kontuan hartuta,
osasun aldaketak ahalbidetzea.

• Sektorean orain dauden eta geroan egongo diren
politikak zaintzea, estrategia honen printzipioak eta
helburuak lerrokatze aldera.
• Alde interesdunen inplikazioa eta konpromisoa
sustatu eta bultzatzea (instituzioak, erakundeak eta
sektorea).
• Segurtasun eta osasun arloan konpromisoa hartua
duten aldeen artean lankidetza hitzarmenak lantzea
eta horietan parte hartzea.
• Laneko arriskuen prebentzioa lantzea, eta
horrek hein bereko inpaktu positiboa izatea bai
emakumeen bai gizonezkoen artean; gizonezkoen
arriskuen efektuak ez orokortzea emakumeengan,
eta alderantziz; lan inguruneen tratamendu eta
ezaugarritze egokia egitea, eta emakumeen eta
gizonen osasunaren gaineko faktore diferentzialak,
bai sexutik eratorriak bai genero baldintzatzaileetatik
eratorriak, kontuan hartzea.

6.5 Jarduera ardatz eta ildoak.
Kontuan harturik lehen sektorea eta haren balio katea
(azpisektore desberdinak eta askotariko errealitateko
jarduera adarrak bereizgarri dituen sistema konplexua),
motorrak, frenoak eta egindako AMIA matrizearen
faktoreak, eta baita CANVAS analisian sektoreak
berak islatutako proposamen eta kezkak ere, bisiotik
abiatuz eta helburu estrategikoak erreferentziatzat
hartuz, Estrategia 4 ardatzetan eta ildo estrategiko
desberdinetan egituratzeko proposamen bat egin da.

8. irudia. Estrategian proposatutako ardatzak.
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1. ardatza.- Kultura eta gizartea
Ardatz honetan garrantzia eman nahi zaio sektoreak,
eta sektoreak inguruan duen gizarteak, segurtasun
eta osasun kontzeptuak barneratzeari; baita legeak
xedatzen dituen prebentzio printzipioei ere, helburu
estrategikoak lortzeko bide gisa. Prebentzioaren kulturak
instalatuta egon behar du sektoreko estamentu sozial
eta estruktural guztietan, halako eran non aktore guztiak
egongo diren inplikatuta eta konprometituta bizitza
soziolaboral osasungarri eta seguru batekin koherente
diren ekintzetan. Ildo beretik, “zero” bisiora bidean
aurrera egiteko konpromisoa hartu beharra dago, lan
iraunkorra pertsonen osasuna kaltetzen ez duen lana
dela interpretatuz. “Zero bisioa”, berez, prebentziorako
konpromisoa dinamizatzea eta kontrolaren kulturatik
sustapenaren kulturara pasatzea da arriskuak kudeatzeko
estrategia bat baino gehiago. Prebentzioak helburu
operatibo bat izateari utzi behar dio, erroka estrategiko
bihurtzeko, “behar dugu”-tik “nahi dugu”-ren kulturara
aldatuz, eta hala, balioa eta errekonozimendua ekarriz
(EPSAL.- Asociación de Especialistas en Prevención y
Salud Laboral, 2018).
Funtsezkoa da arduradunen lidergoa eta bultzada
(ustiategietako buruak, enpresaburuak, armadoreak,
etab.), baita sektore osoaren konpromisoa eta
erantzukizuna ere (arduradunak, profesionalak, eragile
sozialak, administrazioa eta instituzioak, etab.).
Ardatz hau honako jardute arloen bidez hedatzen da:

A.1.1 Sektorean prebentzioaren kultura
bultzatzea: “Zero” ikuspegiaren estrategia.
• Segurtasun eta osasun arloko arazo garrantzitsuenen
gaineko sentsibilizazioa, genero desberdintasunak
diziplina guztietan kontuan hartuz. “Prebentzio ezak”
istripuen sorkuntzan, gizarte eta familia ingurunearen
aldaketan, produkzio kostuetan, etab. duen inpaktuaren
ezagutza areagotzea. (ADI programen baliokidea).
• Segurtasuna eta osasuna balioan jartzea: laneko
arriskuen prebentzioa ondo aplikatzeak eta ingurune
seguru eta osasungarriak sortzeak dakarren balioari,
ospeari ematen dion bultzadari eta merkatuan ematen
duen posizionamendu onari (goodwill) buruzko analisia.
• Segurtasuna eta osasuna “identitate ezaugarri propio”
gisa sustatzea eta balio katean “zero” ikuspegiaren
estrategia bultzatzea, non prebentzioa erronka
estrategiko bat den, ez ordea formalki bete beharreko
obligazio bat, eta, ondorioz, berekin dakarren
errekonozimendu soziala. Lana iraunkorra izango da

soilik pertsonen osasuna kaltetzen ez badu. Horretarako,
kontuan hartu behar dira pertsonen espezifikotasunak
(sexua eta genero baldintzatzaileak, adina, dibertsitate
funtzionala, jatorria, etab.).
• Kate, eragile eta inplikatutako eragileentzako
informazio, sentsibilizazio eta ezagutza estrategia
espezifikoak lantzea genero ikuspegia kontuan hartuta,
xede publikoaren profesionalizazio maila aintzat hartuta
eta langile berriei eta enpresako/ustiategiko belaunaldi
aldaketei bereziki zuzenduta.
• Sektoreko topaguneetan (azokak, saioak, topaketak,
etab.) sentsibilizaziorako informazio baliagarria
txertatzea.
• Teknologia berriak bultzatu eta garatzea, eta dauden
joerak sektorera eta profesionalengana iristeko nahiz
gerturatzeko aukera gisa aprobetxatzea.
• Gizartean prebentzioaren kulturaren iragazkortasuna
sustatzea,
eta
horretarako,
komunikabideekin
konpromisoak lotzea, segurtasunaren eta osasunaren
irudia egoki transmititu diezaieten bai sektoreari bai
gizarteari.

A.1.2. Balio kateko trakzio eragileak eta
erreferenteak aktibatzea.
• Identifikatutako trakzio eragile nagusiak inplikatzea,
balio kate osoan prebentzioaren kultura dinamizatzeko
eta “zero” ikuspegiaren estrategiak garatzeko.
• “Parte hartze sektorialeko foroak” sustatzea,
prebentzioaren printzipioak lantzea eta printzipio
horiek lehen sektoreko eta balio kateko askotariko
errealitateetan aplikatzea helburu (nekazaritzako
elikagaiak, itsasoa eta arrantza, basozaintza), eta
langileengandik
gertuen
dauden
erakundeek
dinamizatuta (elkarte profesionalak, kooperatibak,
sindikatuak, etab.). Ahalegina egingo da emakumeen eta
gizonen parte hartzea orekatua izan dadin eta sektoreaz
eta berdintasunaz dakiten pertsonak egon daitezen.
• Kontrol eta ikuskapen funtzioa betetzen duen
administrazioa inplikatzea, sektorean segurtasunaren
eta osasunaren balioa trakzionatzeko (batez ere lan
ikuskaritza eta epaileak, eta baita landa inguruneko
medikuntzako profesionalak, familia medikuak, IGI,
etab.).
• Sektorean enpresa jardueren koordinazioa efektiboki
ezartzeko programa espezifikoak.
• Arduradunei eta erdi mailako arduradunei zuzendutako
ahalduntze eta lidergo programak, segurtasun eta
osasun arloan dauzkaten sustapen, zaintza eta kontrol
erantzukizunak autoritatez eta efizientziaz bete ditzaten.

2019-2025 Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katearen
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia Sektoriala

43
55

A.1.3.
Trebakuntza
eta
prestakuntza
(zuzeneko profesionalak, erlazionatutakoak,
prestatzaileak, etab.).

• Segurtasun eta osasun arloan Euskadiko lehen
sektoreko emakumeek eta gizonek bizi duten egoerari
buruzko diagnostiko espezifikoak eta monitorizazioa
egitea, eta hobetzeko alternatibak identifikatzea.

• Buruei eta arduradunei zuzendutako prestakuntza,
lidergo eta trebakuntza programak, seguruak eta
osasungarriak ez diren portaeren aurrean jarduteko,
ezagutzen transferentzian eta laneko praktika eta
prozedura seguruen gaineko trebakuntzan inplikatuz.

• Azpisektore eta jarduera profesionaleko adar
feminizatuagoetan azterlan espezifikoak egitea, egoera
bakoitzaren araberako prebentzio estrategiak lantzeko.

• Segurtasun eta osasun arlo espezifikoan diharduten
prestatzaileentzako prestakuntza planak lantzea,
prestakuntza horretan lan ikuskaritza xede publiko gisa
sartuz.
• Sektorean enpresa jardueren koordinazioa efektiboki
ezartzeko prestakuntza programa espezifikoak.
• Teknologia berriak eta gamifikazioa sustatzea,
informaziorako, prestakuntzarako eta ezagutzak
transferitzeko.
• Prestakuntza arautuan eta osagarrian segurtasun
eta osasun arlo transbertsala txertatzea: material eta
programetan edukiak eguneratzea; sexuaren aldagaia
eta genero ikuspegia txertatzea; zahartze aktiboa;
osasun zaintzaren kontzeptua indartzea, bai eta
zaintzaren erabilgarritasuna tresna gisa indartzea ere;
arloko edukiak, prestakuntza arautuan eta osagarrian
zehaztutako gaitasun espezifikoen arabera egokitzea,
etab. Sektoreko prestakuntza tekniko guztietan
segurtasun eta osasun edukiak sartzea, kontuan harturik
informazioak oso oinarrizkoa, argia eta eskainitako
ikastaroan landuko den gaiarekin zuzenki lotua behar
duela.
• Errefortzu eskaintza etengabea: sektoreko espazioak eta
ekintzak aprobetxatzea laneko arriskuen prebentzioari
buruzko gaitasunak hartzeko eta gaitasunon ezagutza
indartzeko (kudeaketa zentroak, eragile sektorialak,
prebentzio zerbitzuak, etab.), prestakuntza egutegian
etengabeko eskaintzari eutsiz.

A.1.4. Genero ikuspegia integratzea
jarduketa espezifikoak lantzea.

eta

• Lan ildo guztietan genero ikuspegia txertatzea,
emakumeen eta gizonen baldintza eta beharrizan
espezifikoak egoki lantzen direla ziurtatzeko.
• Estrategiaren idazkaritza teknikoan genero gaietan
aditu den pertsona bat sartzea.
• Berdintasunari buruzko lantalde espezifiko bat sortzea,
jardute arlo desberdinetan genero ikuspegia sartzeko
jarraibideak zehaztu ditzan.

• Genero ikuspegiari egokitutako prebentzio estrategiak
lantzea: elikaduraren eta zuraren kateko azpisektoreen
lan arriskuen prebentzioan genero ikuspegia txertatzea
(adibidez, elikagaien industrietan).
• Ugaltze osasunari buruzko kanpainak agente kimiko
edo mutagenoak nahiz disruptore endokrinoak sortzen
diren azpisektoreetan.

2. ardatza. Lan ingurune Seguruak, Osasungarriak
eta Jasagarriak.
Lan inguruneak, berez, lanbidean eta pertsona gisa
garatzen laguntzen diguten espazioak dira; motor
ekonomikoa dira, eta funtsezko izaera daukate. Lan
ingurunearen ezaugarriak antolaketaren, instalazioen
eta dauzkan ekipamenduen eta teknologien mende
daude, eta horien arabera, gure lanean, eta bizitzan,
seguruago, osasungarriago eta baldintza hobeagoetan
egon gaitezke, horrek guztiak iraunkortasun
pertsonaleko marko bat osatzen baitu. Ardatz honen
proposamenaren bidez, iraunkortasun marko hori eta
SOI inguruneak bermatzeko ildoak ezarri nahi dira, eta,
beraz, “zero” ikuspegian aurrera egiteko erronkari heldu,
sektorearen beraren berezitasuna kontuan hartuz.

A.2.1 Profesionalak, ustiategiak, enpresak,
prozesuak eta praktika seguru eta osasungarriak
errekonozitu eta nabarmentzea.
• Profesionalei errekonozimendua aitortzeko sistemak
bultzatzea: gaitasun profesionalak ebaluatu eta
egiaztatzea.
• “0 ikuspegian aurrera” autohobekuntzarako kontrol eta
borondatezko konpromiso sistemak sustatzea, honako
hauek ardatz gisa hartuta:
- Profesionalen gaitasun profilak, lan seguru,
osasungarri eta kalitatezkoa egiteko.
- Prozesuen eta praktiken eskakizunak lan seguru,
osasungarri eta kalitatezkoa normalizatzeko.
- Enpresa eta ustiategi seguru eta osasungarrientzako
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ildo eta espezifikazioak. Enpresak bete beharreko
ildo eta espezifikazioak.
Obligazioak betetzen eta merkatuan errekonozimendu
sozial eta bereizia eskuratzeko interesa duten enpresa eta
ustiategientzako kontrol, segimendu eta espezifikazio
sistema. Sistema hau, zehazten diren estandarren
auditoria, ebaluazio eta etengabeko balorazioarekin
osatu beharra dago. (adibidez, ISO/OSHAS sinplifikatua
eta sektorera egokitua).

A.2.2. Laneko arriskuen kudeaketa
gobernantzarako sistema egokituak.

eta

• Prebentzio plan espezifikoak azpisektorearen eta
jarduera adarraren arabera lantzea, kontuan harturik,
era berean, prozesu etapa eta egoera bereziak, eta
emakumeen eta gizonen espezifikotasunetarako
egokitzapena.
• Ustiategien eta jardueren ezaugarrietara egokitutako
prebentziozko kudeaketa integratua sustatzea.
• Ekipamenduak, instalazioak eta teknologia kudeatu eta
mantentzeko sistema integratuak bultzatzea, segurtasun
eta osasun gama egokiekin.
• Laneko arriskuei aurre hartzeko gobernantza egokia
(erreakziotik proaktibitatera), zaintzetan eta ezagutza
sareetan bildutako ezagutza aprobetxatuz.
• Sektorera, jardueretara eta profesionaletara oro har,
eta bereziki emakumeak balio katean dituen beharrizan,
arrisku eta arazoetara egokitutako prebentzio baliabide
eta materialak bultzatu eta garatzea.
• Prebentzio zerbitzuen eredu baliagarriak indartu eta
babestea.
• Laguntza egitura eta prebentzio zerbitzu partekatu
eta espezializatuak ezartzea, eta, horien bitartez,
lan baldintza seguruak eta ingurune osasungarriak
sustatzea, non prestakuntza emango den emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunari buruz.
• Sektorean, tresnak ematea osasun zaintza genero
ikuspegiarekin aplikatzeko, interpretatzeko eta datuen
ustiapen egoki eta baimendua egiteko, esaterako,
osasun eta lanbide gaitasunaren txartelaren bidez.

A.2.3 Berrikuntza teknologikoa eta eraldaketa
digitala segurtasun eta osasun arloan.
• Laneko segurtasunean eta osasunean inpaktua duten
ekipamendu eta teknologien egokitze eta berritze
planak sustatzea.

• Berrikuntza eta garapen teknologikoa bultzatu eta
garatzea, lan baldintzak hobetu eta egokitzeko tresna
gisa.
• Lan inguruneetan eta sektoreko interfazeetan
hobekuntza
sistematikoak
ezartzea
(esaterako,
portuetan).
• Lehen sektoreetara eta, bereziki, arrantza eta
nekazaritzako elikagaien sektorera egokitutako
teknologiak eta babes ekipamendu pertsonal eta
kolektiboak garatzea.
• Sektoreetako segurtasunaren eta osasunaren
hobekuntzan teknologia berriak aprobetxatu eta
aplikatzea.

3. ardatza. Ezagutzaren kudeaketa integrala.
Oinarrizko ardatz bat proposatzen da; ezagutza,
arriskuaren kudeaketaren ardatz egituratzaile gisa,
eta lan baldintzen hobekuntza. Ezagutza sortu eta
transferitzea, trukatzea eta aprobetxatzea, ezinbesteko
baliabidea da.

A.3.1 Zaintza eta prospektiba.
• Arrisku mapak prozesuen, jardueren eta zereginen
arabera landu eta eguneratzea, genero ikuspegia
txertatuz.
• Gaixotasun profesionalen kausa-efektuei eta lan
inguruneak profesionalen zahartze aktiboan duen
intzidentziari buruzko azterlanak; baita arrisku
espezifikoen eta efektu diferentzialen gaineko azterlanak
ere, genero baldintzatzaileak kontuan hartuz.
• Zaintza eta prospektiba teknologikoa: sektoreetatik
bertatik edo kanpo sektoreetatik datozen teknologiak
identifikatzeko zaintza eta prospektiba, laneko osasuna
eta segurtasuna hobetze aldera.
• Gorantz datozen arriskuen zaintza eta kontrola.

A.3.2 Ezagutza sareak eta behatokiak.
• “Ezagutza sareak” sortzea, sektoreko eragileekin eta
ustiategiekin zein enpresekin lankidetzan.
• Ezagutzaren, esperientzien eta praktika onen trukea
sustatzea.
• Laneko arriskuen prebentzioaren arloan, transferentzia
eta dibulgazio zientifikoa bultzatzea.
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• Sektorean trukerako eta lankidetzarako euskarri eta
plataforma teknologikoak sortzea (esaterako, VIPROS).
• Laneko arriskuen prebentzioan kalitatezko politikak
eta estrategiak aplikatzea ahalbidetzeko adierazleak
dituzten aginte koadroak bultzatzea (autonomia
erkidegoko iturriak, estatukoak, Europakoak eta
nazioartekoak, egoki direnak).
• Segurtasun eta osasun arloan emakumeen eta gizonen
egoera diferentziala zaintzeko eta behatzeko sistemak.

4. ardatza. Inplikazioa eta konpromisoa.
Aldeen, instituzioen, trakzio eragile guztien eta, bereziki,
sektorearen eta bertako arduradunen konpromiso
proaktiboa, akordio espezifikoen bitartez. Prebentzioaren
aldagaiak politika eta estrategia desberdinetan integratu
eta aktibatzea, instituzionalki modu bateratu, koherente
eta koordinatuan kooperatuz.

A.4.1 Kooperazioa eta lankidetza.
• Eragile sektorial eta profesionalekiko lankidetza
hitzarmenak eta konpromisoak bultzatzea.

A.4.2 Baterako politikak eta estrategiak.
• Segurtasun eta osasun aldagaiak elikaduraren eta
zuraren kate osoaren politiketan eta estrategietan
txertatzea sustatzea.
• Segurtasun, osasun eta iraunkortasun irizpideak
laguntzetan txertatzea sustatzea.
• Helburu estrategikoekin lerrokatutako politikak
sustatzea.
• Araudiak malgutzeko eta lehen sektorearen
ezaugarrietara egokitzeko aukera aztertzea.
• Segurtasun eta osasun arloko baterako ekintza, politika
eta estrategia guztietan genero ikuspegia txertatzea.
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07.

Gobernantza
eta aurrekontu
esparrua
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07.
Gobernantza eredua, jarraipena eta
aurrekontu esparrua.

Estrategia hori Jaurlaritzaren jardunarekin eta
inplikatutako gainerako erakunde eta eragileekin
lerrokatuko da, segurtasun eta osasun arloan modu
transbertsalean arituz, prebentzio ekintza eta dauden
erronka desberdinak kontuan hartuz. Tresna honen
diseinuan inplikatu diren erakundeek gobernantzarako,
segimendurako eta ebaluazioa egiteko eredu bat
zehaztu dute, zeinak funtzio desberdinak betetzen
dituen organo egitura bat daukan.

Batzorde gidaria:

7.1 Estrategiaren lidergoa.
2019-2025 aldirako Euskadiko Elikaduraren eta Zuraren
Balio Katerako Lan arloko Segurtasun eta Osasun
Estrategia Sektoriala, berez, Eusko Jaurlaritzako Lan
eta Justizia Sailak bultzatu du (LJS), eta OSALAN
(Laneko Segurtasun eta Osasun Institutua) erakunde
autonomoak garatzen eta koordinatzen du, Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura
Saileko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako Arloaren
eta Portu eta Itsas Gaietako Arloaren inplikazio eta
lankidetzarekin.

EHonako hauek osatzen dute organo hau: Lan eta Gizarte
Segurantzako eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien
Politikako Sailburuordetzek, OSALANeko Zuzendaritza
Nagusiak, eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako
Zuzendaritzak, bai eta sailburuordetza bakoitzean egoki
ikusten diren zuzendaritzek ere. Organo honen bidez,
inplementaziorako behar diren baliabideak zuzkitu eta
koordinatzeaz gain, segimendua egiten zaie, eta sail
arteko, sektore arteko eta instituzio arteko koordinazioa
bultzatzeko aurreikusten diren organoak koordinatzen
dira, helburuak lortzeko trakzio ekintza gisa, eta eragile
sozialei jakinarazteko. Organo honen funtzio nagusien
artean, honako hauek nabarmenduko ditugu:
• Estrategia zehaztea, adostea eta onartzea.
• Kudeaketa Plana berrikusi eta onartzea (mahai eta
lantalde desberdinen ekarpenetatik abiatuz idazkaritza
teknikoak landua).
• Hobekuntza ekintzak proposatu eta planifikatzea.
• Baliabideak kalkulatu eta esleitzea.
• Kudeaketa Planaren berrikuspena eta segimendua
egitea (betetze maila eta elkartutako adierazleen
segimendua).
• Beste sail eta instituzio batzuen erantzukizunpeko
jarduketak, eta baita beste autonomia erkidego eta
eskualde batzuekin partekatzen direnak ere, babestu eta
koordinatzea.
• Sail arteko, sektore arteko eta instituzio arteko
koordinazioa sustatu eta sendotzea.

9. irudia. Estrategiaren kudeaketa eta jardute organoak

• Estrategiari segimendua egitea eta inpaktuaren analisia
egitea, arreta berezia jarriz bai genero ikuspegiaren
txertaketan bai emakumeen eta gizonen artean inpaktua
zuzen banatzean, hala dagokionean.
• Planen segimenduen eta memorien berrikuspena.
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Idazkaritza teknikoa:

Aginte panela:

Alde desberdinek aukeratutako eta izendatutako
teknikariek osatua, eta ordezkaritza duena. Funtzio eta
zeregin hauek betetzen ditu:

Ondoko aginte panela proposatzen da, non a priori
orientatzeko baliatuko ditugun adierazleak jasoko diren,
helburu estrategikoen betetze maila norainokoa den
neurtu ahal izateko, ardatz estrategiko desberdinetako
ekintzei segimendua egiteko, berrikusi beharreko
aspektu kritikoak zehazteko, etab.

• Kudeaketa planen diseinu, garapen eta ezarpenean,
Batzorde Gidariari laguntzea.
• Kudeaketa Planean onartutako proiektu eta jarduketak
bultzatu, dinamizatu eta kontrolatzea.
• Sail arteko, instituzio arteko eta lantalde tematiko
eta sektorial desberdinetako batzordeak antolatu,
koordinatu eta laguntzea, Batzorde Gidariak zehaztutako
ildoei segituz.
Zehaztutako plana eta proposamena diseinatu eta
garatzeko ezarritako lan dinamikei segituz, lantalde
desberdinak eratu dira, batzuk intereseko gaien
arabera bereiziak (horien artean, sasoikako lana,
belaunaldi trukea, etab.) eta beste batzuk sektorearen
arabera, batzorde gidariak izendatzen duten lantalde
teknikoaren koordinaziopean. Lantalde hauetan, izaera
tekniko, sektorial eta sozialeko partaideak egongo dira.
Ahalegina egingo da emakumeen eta gizonen arteko
ordezkaritzan oreka egon dadin eta berdintasun gaietan
jantzita dauden pertsonak egon daitezen.
Lantalde hauek kudeaketa planetan jasotzen diren
ekintzak egin beharko dituzte, plan horietan sartu
beharreko proposamen konkretuak egiteaz gainera.

7.2 Jarraipen eta ebaluazio sistema.
Estrategiaren segimendua eta ebaluazioa Batzorde
Gidariak zehaztutako ildoen arabera egingo dira,
urtean behin gutxienez; gainera, urte bakoitzaren
lehen hiruhilekoan, urteko segimendu eta aurrerapen
txostena egingo da, betetze maila aztertzeko eta behar
diren berrorientazioak proposatzeko. Segimendua eta
analisia, berez, aginte koadroan sartutako informazio
kuantitatiboarekin egingo da, dagokien analisi
kualitatiboez gainera.
Estrategian genero ikuspegiaren txertaketan noraino
aurreratu den eta lortuz doazen emaitzak zein diren
jakiteko analisi espezifiko bat egingo da.
2025ean, berriz, amaierako txosten edo memoria bat
egingo da estrategiaren gauzapenaz eta garapenaz, eta
bertan baloratuko da ea estrategia eguneratu behar den
edo estrategia berri bat proposatu behar den.

Adierazleen proposamen hau hasierakoa eta
orientagarria da, eta gerora aldatu egin ahalko da datuak
eskuratzeko aukeren, gobernu politiken, sektorearen
errealitatearen edo batzorde, mahai eta lantalde
desberdinen proposamenen arabera.
Adierazleak:
Estrategiari elkartutako adierazleak:
1. Kudeaketa planen eta plan operatiboen betetze eta
gauzatze maila (%).
2. Balio kate osoan inplikatutako ustiategi eta enpresa
kopurua, modu segmentatu eta ezaugarrituan.
3. Istripu tasari loturiko adierazleak, nagusiki sektorearekin
eta balio kate osoarekin lotutako intzidentzia indizeak.
Interesekotzat jotzen diren segmentuen arabera behar
bezala egituratuak. Sexuaren arabera bereiziak.
4. Sektorearen, eragile sozialen, instituzioen, aktibazio
motorren eta abarren parte hartze maila (%). Emakumeen
eta gizonen parte hartzea (%).
5. Proiektu eta jarduketa kopurua sentsibilizazio eta
prebentziozko kultura gaietan.
6. Proiektu eta jarduketa kopurua sentsibilizazio eta
prebentziozko kultura gaietan, genero ikuspegia
kontuan hartuz.
7. Egindako planen eta prestakuntza ekintzen kopurua.
8. Genero ikuspegia kontuan hartuz egindako planen
eta prestakuntza ekintzen kopurua.
9. Ezagutza transferitu eta hedatzeko ekintzen kopurua.
10. Sailekin, instituzioekin eta sektoreko trakzio eragile
eta erreferenteekin egindako aliantzen eta hitzarmenen
kopurua.
11. Parte hartze sektorialeko foro edota tailer kopurua.
12. Liderrentzako, arduradunentzako eta erdi mailako
arduradunentzako programa espezifikoen kopurua.
13. Prestakuntza eta errefortzua jaso duten profesionalen
kopurua (trebakuntza eta prestakuntza), sexuaren
arabera bereizirik.
14.
Prestakuntza
eta
errefortzu
ekintzetara
bertaratutakoen kopurua, sexuaren arabera bereizirik.
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15. Segurtasunaren eta osasunaren hobekuntzan aurrera
egiteko, borondatezko kontrol sistemetan sartutako
ustiategien eta enpresen kopurua eta %.
16. Errekonozitutako ustiategien eta enpresen kopurua
eta %.
17.
Nabarmendutako
profesionalen kopurua
bereizirik.

edota
errekonozitutako
eta %, sexuaren arabera

18. Sortutako baliabide, euskarri eta material egokituen
kopurua.
19. Segurtasuna eta osasuna hobetzen dituzten proiektu
teknologikoen kopurua.
20. Proiektu teknologikoetatik itxarondako inpaktua eta
eragindako inpaktua.
21. Sortutako ezagutza sareen kopurua.
22. Sortutako ezagutza sareetako eragile, ustiategi eta
enpresa laguntzaileen kopurua eta %.
23. Ezagutza oinarrirako landutako epidemiologia eta
kausa-efektu azterlanen kopurua.
24. Genero ikuspegia kontuan hartuta, ezagutza
oinarrirako landutako epidemiologia eta kausa-efektu
azterlanen kopurua.
25. Bultzatutako zaintza eta prospektiba proiektuen eta
sistemen kopurua.

7.3 Ekonomia eta aurrekontu esparrua.
2008-2013 aldirako Itsaspreben, Nekapreben eta
Elikapreben planetarako esleitutako aurrekontua
erreferentzia gisa hartuz, eta lantalde desberdinetan
egindako proposamen eta kalkuluak eta 2019tik 2025ra
bitarteko estrategiaren denbora horizontea kontuan
hartuz, 5,5 M€-ko kalkulua egin da.
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