
 

 
 

 
LABek salatzen du hiru langile hil direla 48 ordutan istripu ez traumatikoetan 

 
Azken 48 ordutan hiru laneko heriotza izan dira Euskal Herrian, hirurak istripu ez traumatikoetan. Atzo, bi garraiolari hil 
ziren (bat Zamudion eta bestea Iruran) eta gaur, Gureak-eko langile bat hil da Oreretan. Honela, gutxienez 30 hildako 
daramatzagu 2022 urtean, dagoeneko. Lehenik eta behin, gure elkartasuna eta samina adierazi nahi diegu senide, 
lagun eta lankideei. 
 
Ez da kasualitatea garraioan ematen diren heriotzen zati handi bat arazo kardiobaskularrek eragindakoa izatea. 
Laneko arrisku faktoreak daude kopuru lazgarri hauen atzean, lan sedentarioa, estresa, presio eta erritmo altuak, 
ordutegiek eragindako bizi kalitate gabezia, etab. 
 
Gureak enpresan hil den langilearen inguruan ere balorazio antzerakoa egin dezakegu, izan ere ezagunak dira 
enpresak darabiltzen lan politika, non lan karga eta erritmoak oso altuak diren. Argi salatu nahi dugu beraz, laneko 
baldintzek eragin nabarmena dutela heriotza hauetan nahiz eta patronalak eta Osalanek heriotza hauek 
kasualitatearen aitzakipean kokatu nahi izan. 
 
Nabarmena da eta denbora daramagu salatzen, egungo sistema neoliberalak lan karga eta presio gero eta altuagoak 
laneko arrisku faktore nabarmen bilakatu dituela. 2022an 10 heriotza ez traumatiko eman dira lanpostuetan, arazo 
kardiobaskularrak eragiten dituzten arrazoi laboralak tarteko. Baina zein da patronalak honen aurrean ematen duen 
erantzuna? Identifikatuta al dago arrisku hau prebentzio txostenetan? Horrela bada, aplikatzen al dira neurri 
prebentiboak? Tamalez, badakigu erantzuna. 
 
Honela, ze paper ari da jokatzen Eusko Jaurlaritza? Lan osasun arloan ia eskumen guztiak izanik, egokitu al du Osalan 
eta Inspekzioaren lana, gero eta pisu handiagoa duen arrisku faktore honetara? 
 
Urkullu jauna patronalaren eskutik absentismoaren aurka ateratzen ikusi dugu berriki, noiz aterako da laneko 
erailketen aurka? 
 
Egoera horren aurrean, norbaitek sinets al dezake kasualitatea edo zorte txarraren aurrean gaudenik? Administrazioei, 
lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen gaitz horri aurre egiteko azalpenak eta berehalako neurriak, benetako kontrola 
eta politika zehatzak eskatzen dizkiegu. 
 
Azkenik, dei egiten dugu datozen orduetan hiru heriotza hauek salatzeko egingo diren mobilizazioetara. Asteartean, 
maiatzaren 24an, Tamar-eko enpresa batzordeak 09:30ean kontzentrazioa egingo du Zamudion, Ugaldeguren I 
industria-poligonoa, 1-3-C partzelan, izan ere, azpikontratatutako enpresa bateko langilea zen Zamudion atzo hildako 
garraiolaria. 

 
Euskal Herrian, 2022ko maiatzaren 20an 

 


