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Mobilizazioa beste biderik ez dago lan heriotzen sarraskia 
gelditzeko 
 
Gaur, irailak 18, Tubacex-en izandako lan istripu hilgarri baten berri izan dugu. Hain zuzen 
ere, EUSETEK GAS SL azpikontratako M.G.R. langileak bizia galdu du. LABetik gure babesa 
eta elkartasun osoa adierazi nahi diegu hildako langilearen familiari, herrikideei eta 
lagunei, baita langile klase osoari ere. 
 
Aurten, gutxienez, 33 langile hil dira dagoeneko lanean: 4 Araban, 11 Bizkaian, 9 
Gipuzkoan eta 9 Nafarroan. 
 
Momentuz, ez dira ezagutzen lan istripuaren arrazoiak, bero kolpe bat edo istripu ez 
traumatiko bat izan den. Ikerketak argituko du hau, baina argi dagoena da lan baldintzek 
eragin zuzena dutela lan istripuetan. Enpresa hau, Eusetek Gas SL, Tubacex-en 
azpikontrata bat da Amurrioko Aceralava lantokian, eta Aceralavaren labearen mantenuaz 
arduratzen da. Hortaz, tenperatura oso altuetan edo muturrekoetan egiten dute bertan 
lan, eta ezin dugu ahaztu atzo bero handia egin zuela Amurrion eta eskualdean. 
 
Hauxe da Tubacex-en azken hiru hilabeteetan hil den bigarren langilea, eta datu honek 
agerian uzten ditu Tubacex-en hartzen dituzten prebentzio eta lan osasunerako neurriak. 
 
Prekarietateak, lan erritmo altuak, baldintza termohigrometrikak, behin behinekotasuna, 
azpikontratazioa, ezaugarri hauek guztiek eragiten dute langileen osasunean, baina, era 
berean, ezin dugu ahaztu iaz, Gometegi enpresan prozesu konkurtsal aski traumatiko bat 
izan ostean, M.G.R.-ek, beste lankiderekin batera, kalean ikusi zuela bere burua, enpresak 
zor zion guztia jaso gabe eta langabezira joanez, lan merkaturako adin zailarekin; 50 urte 
baino gehiagorekin. Honi gehitu behar zaio urte asko zeramala enpresa horretan lan 
egiten, bere bizitza proiektua baldintzatuz. Prozesu hauek guztiek ere eragina dute 
langileen osasunean. 
 
Honen guztiagatik, argi dugu bizi eta lan baldintzek eta prekarizazioak eragin zuzena izan 
dutela lan heriotz honetan. Eta horrela salatu nahi dugu, baita Tubacex enpresak beroari 
aurre egiteko neurri eraginkorrak ez dituela nabarmendu ere. Izan ere, bero kolpe bat 
izanda, eragin zuzena izango luke; eta lan istripu ez traumatiko bat izanda, tenperatura 
baldintzek ere dute eragin zuzena halako istripuetan. 
 
LAB sindikatutik, argi dugu mobilizazioa dela bide bakarra lan heriotzen sarraskia 
gelditzeko. Hala, datozen orduetan saiatuko gara merezi duen erantzuna ematen. 
 

 
Amurrion, 2019ko irailaren 18an 


